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102,
Vládní nařízení 

ze dne 11. května 1923

o poplatcích (veřejnýchj notářů.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle zákona ze dne 5. listopadu 1919, č. 600 
Sb. z. a n.:

§ 1.

í1) Poplatky za práce, které přísluší vyko- 
návati (veřejným) notářům podle notářského 
řádu č. 75/1871 ř. z., podle XIII. hlavy notář
ského řádu č. 94/1855 ř. z. a čl. IX zák. čís. 
161/1921 Sb. z. a n., pokud se týče podle zák. 
cl. XXXV/1874 uh. o veřejných notářích 
a zák. čl. XVI/1894 uh. o pozůstalostním říze
ní, určují se připojenou sazbou, pokud jsou 
úkony jednoduché a připouštějí průměrné oce
nění.

(2) Za úkony neobyčejně rozsáhlé, zvláště 
obtížné nebo zodpovědné, jakož i za práce, 
které vyžadují velmi obšírných příprav anebo 
nepoměrně mnoho času, může (veřejný) notář 
požadovati poměrně vyšší odměnu; ji může 
požadovati též, je-li odůvodněna zvláštními 
příkazy strany nebo zvláštními okolnostmi.

§ 2.

i Odměna určuje se:

a) sazbami za úkony samé, a to buď podle 
hodnoty předmětu nebo jako pevná podle úko
nu nebo podle času na úkon vynaloženého;

b) sazbami za vzdálení se, stravné a pro
meškání času a

c) sazbami za manipulační práce.

§ 3.
í1) Hodnota rozhodná pro odměnu stanoví 

se podle údajů uvedených v listině nebo podle 
toho, jak byla vyšetřena při odhadu, inventuře 
nebo seznáním stran. Počítá se při listinách 
o právních jednáních podle ceny předmětu, 
o nějž jde, při dluhopisech, kvitancích a osvěd
čeních protestů podle výše pohledávky, při 
projednání pozůstalosti podle hrubé inventární 
hodnoty nebo místopřísežného seznání jmění, 
při dodatečném projednání podle hodnoty 
jmění nově na jevo vyšlého, při odhadech 
a inventurách mimo pozůstalostní řízení podle 
odhadní hodnoty předmětu beze srážky bře
men, při dobrovolných dražbách podle vyvolací 
ceny, a vydraží-li se nemovitost, podle docíle
ného podání.

(2) Hodnotu nemovitostí lze stanovití podle 
berní odhadní hodnoty, je-li stranami udaná 
nápadně nízká. Hodnotu zlatých a stříbrných 
mincí, cizích valut a cenných papírů na burse 
znamenaných jest počítati podle kursu posled
ního dne před právním jednáním o nich. Hod
nota práv na opětující se dávky (důchody, 
úroky a pod.) počítá se dvacetinásobnou část
kou roční dávky, nejsou-li omezena časem, de
setinásobnou částkou, jsou-li omezena na dobu 
života nebo na jinou neurčitou dobu, a úhrn- 
kem ještě splatných budoucích dávek, nikdy 
však více, nežli dvacetinásobkem roční dávky, 
jsou-li časově omezena.

(s) Při směnných smlouvách rozhoduje hod
nota směněného předmětu výhodnější pro 
sazbu; postupuje-li se knihovní přednost, hod
nota práva méně cenného, propouští-li se 
nemovitost ze zástavy, hodnota propuštěné 
věci, je-li menší než právo nebo pohledávka, 
jinak hodnota těchto, a dělí-li se majetek, cel
ková jeho hodnota bez srážky břemen.

§ 4.
Je-li v listině osvědčeno několik právních 

jednání spolu souvislých, může býti účtována
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odměna jen za jedno z nich, které jest podle 
sazby pro notáře nej výhodnější.

§ 5.

K příslušenství pohledávky (úrokům 
a útratám) se při výpočtu sazby nehledí, leda 
že jest předmětem samostatného právního 
jednání.

§ 6.
(x) Za započaté jednání, které bez notářova 

zavinění nebylo dokončeno, může požadovat! 
přiměřenou část, zpravidla polovici odměny 
příslušející mu podle sazby.

(2) Naproti tomu není platiti poplatky za 
listiny, které jsou z notářovy viny neplatný, 
jakož i za vyhotovení (snímky, opisy, osvěd
čení) , jichž nelze z téže příčiny použiti; strana 
může žádati zpět zaplacený poplatek.

§ V.

Není-li hodnota předmětu udána číselně ne
bo nelze-li ji určití podle § 3, počítá se za úkon 
poplatek podle času. časem věnovaným úřed
nímu úkonu není jen čas, kterého jest třeba 
k sepsání listiny, nýbrž dlužno k němu připo
číst! i čas, ztrávený jednáním se stranami 
a přípravnými pracemi.

§ 8.

(!) Bylo-li při některém úkonu zapotřebí 
složitějších přípravných prací (obšírné infor
mace, pátrání v pozemkových knihách, důklad
nějšího studia rozsáhlejších spisů a pod.), od
mění ti jest tyto práce zvláště podle sazby 
časové nebo podle zvláštních sazeb.

(2) Jinak jest odměna za jednoduché pří
pravné práce v každém takovém případě nutné 
zahrnuta v odměně za samotný úkon.

§ 9.

lotové výdaje (kolky, poštovné a pod.) se 
nahrazují vždy zvláště.

§ 10.

Manipulační poplatky (odst. E sazby) jest 
nahraditi při všech úkonech kromě ověřo
vacích doložek, vidimací, původních protestů 
a osvědčení (§§ 77 až 80, 89 not. řádu čís. 
75/1871 ř. z., §§ 89 až 94, 104 zák. čl. 
XXXV/1874 uh.), osnov vyřízení a bezplat
ných úkonů soudního komisařství.

, za iediné cesty obstaráno několik vě
cí, počítá se poplatek za vzdálení se z kance
láře, promeškání času, pak cestovné a stravné 
(odst. D sazby) jen jednou a rozvrhne se po
měrně podle hodnot na jednotlivé věci.

§ 12.

ýýkony, neuvedené v sazbě, jest odměniti 
podle sazeb za obdobné úkony, a není-li to 
možno, časovým poplatkem.

§ 13.

Druhému notáři, přivzatému snad k jednání, 
náleží odměna jen podle časových sazeb (odst. 
B sazby), nesmí však nikdy přesahovat! popla
tek prvého notáře.

§ 14.,

Byl-li některý úkon v položce 6. uvedený 
proveden notářem anebo kandidátem notář
ství, může účtována býti odměna vyšší podle 
časové sazby, bylo-li podle povahy věci nutno 
neb alespoň účelno, aby úkon provedl notář 
anebo kandidát notářství.

§ 15. - —-----------

Notář nemá nároku na odměnu za sepsání 
účtu pro vlastní stranu, nýbrž jen na náhradu 
manipulačních poplatků spojených s jeho se
psáním, pokud není třeba účtu jako přílohy 
k soudnímu podání nebo zápisu.

§ 16.

Nepřevyšuje-li hrubá hodnota pozůstalosti 
2000 Kč, nemá notář jako soudní komisař ná
roku na odměnu za projednání (včítajíc v to 
sepsání úmrtního zápisu, dědických přihlášek, 
inventáře nebo místopřísežného seznání jmění 
a návrhu na rozdělení pozůstalosti), nýbrž jen 
na náhradu hotových výdajů (§ 9), pokud 
platí článek IX zák. č. 161/1921 Sb. z. a n.; 
jinak, zejména v obvodu, kde platí zák. čl. 
XVI/1894 uh., může notář v pozůstalostním 
řízení požadovati jen náhradu kolků a jiných 
hotových výdajů, nepřevyšuj e-li jmění (§ 3) 
200 Kč.

§ 17.

Toto nařízení platí pro celé území českoslo
venské republiky. Nabude účinnosti dnem 1. 
června 1923 pro Čechy, Moravu a Slezsko.

§ 11.



Sbírka zákonů a nařízení, č. I©2. 401

Tímto dnem pozbude účinnosti nařízení čís. 
69/1920 Sb. z. a n. a sazba k němu připojená. 
Platnost nař. č. 42.200/1918 J. M. (uh. sprav.) 
,v §§ 1 až 27, 30 až 34, 42, 45, 46 a nař. č. 
273/1921 Sb. z. a n. a nař. č. 218/1922 Sb. 
z. a n. se prodlužuje pro Slovensko a Podkar
patskou Rus do dne 30. června 1924. Dnem
1. července 1924 nabude i zde účinnosti toto 
nařízení a připojená sazba.

§ 18.

Toto nařízení provésti náleží ministru spra
vedlnosti.

od 200 Kč do 400 Kč včetně............ Kč 12-—
od 400 Kč do 600 Kč včetně............Kč 16 —
od 600 Kč do 1000 Kč včetně..........Kč 20-—-
přes 10Q0 Kč za každých i započa

tých 1000 Kč vždy více o ... .Kč 250,
nejvýše však.................................Kč1500-—,

Poznámka k položce 1. a 2.

Při tom jest lhostejno, má-li listina vkladní 
doložku čili nic.

Položka 3.

Malypetr v. r.

Dr. Dolanský v. r. 
Bečka v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Tučný v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Novák v. r.

Udržal v. r.
Dr. Kállay v. r. 
Šrámek v. r.
Srba v. r. 
Habrman v. r.
Dr. Markovič v. r.

Sazba.
A. Odměny za úkony podle hodnoty předmětu 

a pevné odměny.

Položka 1.

Za protesty směnek, šeků nebo kupeckých 
cenných papírů,

má-li předmět hodnotu:

do 400 Kč včetně ..........................Kč 4-—
od 400 Kč do 1000 Kč včetně,. Kč 8-—
od 1000 Kč do 10.000 Kč včetně. . Kč 12-—
od 10.000 Kč do 30.000 Kč včetně. . Kč 20-—-
přes 30.000 Kč za každých dalších

i započatých 10.000 Kč více o Kč 4-—.

Je-li třeba vykonali současně presentaci na 
několika místech anebo zjistiti místo u bez
pečnostního úřadu, za každou další presentaci 
nebo za každý zvláštní úkon při hodnotě:

Za sepsání listin o dvoustranných právních
jednáních,

má-li předmět hodnotu:

do 100 Kč včetně......................... Kč 6__
od 100 Kč do 200 Kč včetně.......Kč 10-—
od 200 Kč do 400 Kč včetně.......Kč 15-—
od 400 Kč do 600 Kč včetně.......Kč 20-—
od 600 Kč do 1000 Kč včetně.......Kč 25-—-

přes 1000 Kč za každých i započa
tých 1000 Kč vždy více o ... .Kč 5-—,

nejvýše však............................... .Kč 3000-—.

do 400 Kč včetně......................... . . Kč 2-—
přes 400 Kč .....................................Kč 4-—

Položka 4.
Za tato notářská osvědčení:

a) za potvrzení, že opis listiny sou
hlasí s prvopisém (vidimaci), za 
každou stránku prvopisu do 25 
řádků ......................................... Kč 3 —.

Má-li stránka více řádků, je-li listina větších 
rozměrů nebo jsou-li v ní po většině číslice, 
tabulky nebo podobné výkazy, zvyšuje se po
platek o 25%.

Položka 2.
Naléhá-li strana na okamžité potvrzení, 

zvyšují se odměny o polovinu.

Za^sepsání listin o jednostranných právních 
jednáních, dluhopisů, postupních listin, kvi- 
tancí, záruk a jiných jednostranných prohlá
šení,

má-li předmět hodnotu:

do 100 Kč včetně............................. Kč 4-—
od 100 Kč do 200 Kč včetně............Kč 8-—

b) za ověření výpisů z obchodních 
nebo závodních knih, za každou 
stránku prvopisu i jen započatou Kč 4-—,

c) za ověření překladu, pořízeného 
jiným, do 25 řádků prvopisu, za
první stránku .........................  Kč 6-—,

za druhou stránku a každou dal
ší i započatou ......................... -Kč 4-—.
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Má-li stránka prvopisu více než 25 řádků, 
zvyšuje se poplatek o 25%.
d) za ověření podpisu na listinách 

jakéhokoliv druhu, není-li třeba 
zjišťovati totožnost a má-li 
předmět hodnotu:

do 200 Kč včetně .   ............ Kč 1- 
od 200 Kč do 1000 Kč včetně Kč 2 — 

za každý podpis;
od 1000 Kč do 50.000 Kč
včetně, anebo nelze-li určití 
hodnotu z listiny.................. Kč 4 —
přes 50.000 Kč za každých 
dalších i započatých 10.000 Kč 
více o .................................. Kč 2 —
nejvíce však .......................... Kč 20 —

za první podpis;

za každý další podpis zároveň 
ověřený ............................... Kč 2—.

Je-li třeba zjišťovati totožnost, zvyšují se 
poplatky o 50%. Za sepsání zápisu o ověření 
čítati j est kromě toho polovici sazeb za ověření 
samo.
e) za osvědčení dne, kdy byla před

ložena nějaká listina ................. Kč 6-—
f) za osvědčení, že někdo žije .... Kč 8-—

S) za osvědčení prohlášení vyda
ného stranou, sepsání zápisu o 
tom, sdělení druhé straně 
a osvědčení dožadující straně 
kromě odměny za čas, vzdálení
se z kanceláře a psaní .......... Kč 20—.

Třeba-li prohlášení sděliti ně
kolika osobám, za každé další 
sdělení ..................................... Kč 5_.

Za osvědčení vydané druhé 
straně a každé další ...............  Kč 10-__

h) za osvědčení usnesení valných 
hromad anebo jejich průběhu 
mimo odměnu za čas a za psaní, 
a to v úředních hodinách při spo
lečenské jistině do 500.000 Kč
včetně ......................... ............. Kč 250 —

od 500.000 Kč do 10,000.000 Kč 
včetně ....................................... Kč 500 —
přes 10,000.000 Kč................... Kč800 —
mimo úřední hodiny poplatek o 
polovici vyšší.

i) za osvědčení jiných skutečných 
příběhů, zejména dražebních

a ofertních jednání, vylosování 
a podobných, mimo odměnu za 
čas a za psaní, v úředních hodi
nách .........................................Kč 100 —
mimo úřední hodiny poplatek 
o polovici vyšší.

Místo časového poplatku může notář účto
vat! čtvrtinu poplatků příslušných podle pol. 
l.> a to podle dražebního výtěžku, nejmenšího 
podání při ofertách nebo vylosovaných hodnot 
a při jiných příbězích majetkové povahy podle
předmětu osvědčení.
k) za potvrzení, že byl sepsán no

tářský spis .............................  Kč 2—.
Předčítá-li notář na žádost 

strany též listinu, mimo to za 
každý arch ...............................  Kč 3 —

l) za převzetí listiny do úschovy,
sepsání zápisu o tom a vydání 
potvrzení .................................  Kč 10 —
za vydání listiny, sepíše-li se 
o tom zápis ................................ Kč 6 —
nesepíše-li se zvláštní zápis (po
tvrzení záznamem) .................  Kč 3—.

Dá-li se několik listin zároveň 
do úschovy, kromě těchto sazeb 
za každou další listinu .............. Kč 2-—•

m) za překlad vlastní ověřovací do
ložky notářovy na listině.......... Kč 2 —

n) za odevzdání listiny, která jest
v notářově úschově, soudu nebo 
jinému úřadu, kromě případ
ného podání .............................  Kč 2 —

o) za ohlášení listiny k vyměření 
poplatků kromě poplatku za opis 
pořízený pro poplatkový úřad
a za vidimaci .........................  Kč 2—.

P o 1 o ž k a 5.

Za tyto jednoduché výkony:
a) za svolení k nahlédnutí do notář

ského spisu .............................  Kč 2-—•
za jeho přečtení za každý arch Kč 3-—

b) za jednoduchou zprávu straně
o úředním jednání, za prostou 
obsílku do kanceláře nebo k jed
nání s opisem a výpravou nebo 
za pouhé zaslání listiny straně 
neb úřadu, užije-li se blanketu 
nebo pro tisku, za každý stejno
pis ............................................  Kč 2 —
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c) za sepsání blanketové plné moci, 
ať pro notáře, nebo pro někoho
jiného ..................................... Kč 2 —

d) I. za prosté rozmluvy, i telefo
nické, do čtvrt hodiny, nesepi- 
suje-li se informace ani není-li to 
přípravou k jednání................... Kč 5-—.

II. Za jiné rozmluvy, na př. se sepsáním 
informace, poskytnutím porady v jednodu
chých věcech, za každou i jen započatou čtvrt 
hodinu, má-li předmět hodnotu:

do 200 Kč včetně ..................... Kč 5-—
od 200 Kč do 500 Kč včetně . .Kč 8-—
od 500 Kč do 1000 Kč včetně . .Kč 12 —
od 1000 Kč do 5000 Kč včetně . .Kč 16 —
od 5000 Kč do 10.000 Kč včetně . .Kč 20'—
od 10.000 Kč do 50.000 Kč včetně . .Kč 25-—
přes 50.000 Kč...................................Kč 30-__.

e) I. Za sepsání, opis a výpravu upomínacích 
a jiných prostých dopisů, jakož i obsílek do 
kanceláře nebo k jednání se stručnějším sdě
lením stavu věci, neděj e-li se blanketem nebo 
přetiskem a má-li předmět hodnotu:

do 100 Kč včetně......................... Kč 3-—
od 100 Kč do 200 Kč včetně ... .KČ 4'—
od 200 Kč do 1000 Kč včetně ... .Kč 5 —
od 1000 Kč do 5000 Kč včetně ... .Kč 8-—
přes 5000 Kč.....................................Kč 12-__.

II. Za sepsání jiných složitějších dopisů, ne
obsahujících však posudku nebo obšírných 
zpráv ze spisů a pod., má-li předmět hodnotu:

do 100 Kč včetně......................... Kč 8-—
od 100 Kč do 200 Kč včetně .... Kč 4-— 
od 200 Kč do 500 Kč včetně .... Kč 5-— 
od 500 Kč do 1000 Kč včetně .... Kč 8-— 
od 1000 Kč do 5000 Kč včetně ... .Kč 10-— 
od 5000 Kč do 20.000 Kč včetně ... .Kč 15-— 
přes 20.000 Kč.................................Kč 20-—
za první stránku a polovinu za každou další 
stránku kvartového (dopisního) formátu;

f) za pročtení spisu, podání, soudních roz
hodnutí a pod. k informaci, má-li předmět
hodnotu:
do 500 Kč včetně............................. Kč 1-—
od 500 Kč do 5000 včetně............... Kč 3-—
přes 5000 Kč.....................................Kč 5 —.

Položka 6.
Za výkony mimo kancelář obstarávané kan

celářským zaměstnancem, nezapsaným do 
seznamu kandidátů, i s promeškáním času, 
neobsahuj e-li o tom nařízení nebo sazba 
zvláštního ustanovení (jako za pátrání v po
zemkové nebo jiné veřejné knize, vůbec 
u soudu nebo jiného úřadu, za složení peněz 
k soudu a pod.), za celý čas nepřítomnosti 
jednáním způsobené, má-li předmět hodnotu:
do 500 Kč včetně až do půl hodiny ... 5 Kč
za každou další půl hodiny i jen za

počatou .......................................Kč 3-—
přes 500 Kč až do půl hodiny..........Kč 10-—
za každou i jen započatou další půl 

hodiny ...........................................Kč 6-—,

Položka T.

Za žádosti za zápisy do veřejných knih a po
dání obdobného druhu, má-li předmět hod
notu:
do'100 Kč včetně............................ Kč 6 —
od 100 Kč do 200 Kč včetně.......Kč 12—
od 200 Kč do 500 Kč včetně...... Kč 20-—
od 500 Kč do 1000 Kč včetně...... Kč 30—
přes 1000 Kč za každých dalších

i jen započatých 1000 Kč více o Kč 4-—,
nejvýše ...........................................Kč 300-—.

Položka 8.

Za příjem, zapsání, uschování, zúčtování 
a vydání peněz anebo cenných papírů a vklad
ních knížek i se sepsáním stvrzenky, z hod
noty v den převzetí notářem:
při částkách až do 2000 Kč včetně .... Vé%, 

nikdy však méně než 50 haléřů, 
při vyšších částkách z částky převyšující 

2000 Kč dále jen...............................Vio%.

Nemohou-li býti tyto hodnoty převzaty 
nebo vydány v notářově kanceláři ani poštou, 
kromě toho notáři za cestu k místu, kde byly
převzaty nebo vydány:

při částkách do 200 Kč včetně........Kč 4-—
od 200 Kč do 1000 Kč včetně ... .Kč 8—
od 1000 Kč do 5000 Kč včetně .... Kč 12-—
od 5000 Kč do 10.000 Kč včetně ... .Kč 20 —
přes 10.000 Kč....................................Kč 25-—

a je-li místo vzdáleno přes 2 km, při částkách 
přes 200 Kč náhrada za dvojspřežní povoz 
podle místních cen.
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B. Odměna podle času.

Položka 9.
Všechny jednoduché právní úkony, zejména 

i jednoduchá osvědčení, při nichž nelze zjistiti 
hodnotu, přípravné práce, porady, jednání se 
stranami, jednoduché úkony mimo kancelář 
provedené notářem, není-li pro ně zvláštní 
sazby, jest odměniti časovým poplatkem, a to 
za první, třebas jen započatou 
půl hodiny ......................................Kč 20-—
za každou další................................Kč 15-—.

Položka 10.
Za sepsání smluv darovacích, dědických a 

svatebních, při nichž není hodnota udána 
a nelze ji zjistiti z obsahu, náleží dvojnásobný 
poplatek pol. 9.

Poznámka k pol. 9. a 10.
Sazby platí pro úřední (pracovní) hodiny 

(pol. 12., pozn. 3.).
Při úkonech mimo tyto hodiny zvyšují’se 

o polovinu.

C. Poplatky za úkony soudního komisařství 
(z příkazu soudu).

Položka 11.
Za jednoduché úkony:
a) obsílky se stručným sdělením stavu věci 

nebo poučením [pol. 5 b), e)], dopisy, ozná
mení, dožádání, vyzvání nebo dotazy, je-li 
jmění:
od 200 Kč do 1000 Kč včetně . .. .Kč 2'—
od 1000 Kč do 2000 Kč včetně . .. .Kč 4-—
od 2000 Kč do 5000 Kč včetně ... .Kč 6 —
od 5000 Kč do 10.000 Kč včetně . .. .Kč 8 —
přes 10.000 Kč .Kč 10 —

O obsílkách platí jinak pol. 5b).
^ b) úmrtní zápisy, prohlášení posledního po- 
říjení se^ sepsáním zápisu, zápis o dědických 
přihláškách, o přihláškách pohledávek a 
jiných jednoduchých vyjádřeních nebo ná
vrzích, zápis o odročení, pokud se nestaly při 
projednání samém:
při jmění od 200 Kč do 1000 Kč

včetně .......................................Kč 4- -
od 1000 Kč do 2000 Kč včetně Kč 6 —
o . 2000 Kč do 5000 Kč včetně Kč 10 —
od 5000 Kč do 10.000 Kč včetně Kč 16 —
od 10.000 Kč do 20.000 Kč včetně Kč 20'— 
přes 20.000 Kč................................Kč 30 —.

Za ověřený opis posledního pořízení pro 
spisy náleží kromě toho poplatek za psaní a 
vidimování.

c) mimo kancelář jako zapečetění a pro
hlídku bytů se sepsáním zápisu, vykoná-li se 
mimo jiný pozůstalostní úkon (inventuru, od
had), je-li jmění:
od 200 Kč do 1000 Kč včetně Kč 10-—-
od 1000 Kč do 2000 Kč včetně Kč 15-—-
od 2000 Kč do 5000 Kč včetně Kč 20 •—-
od 5000 Kč do 10.000 Kč včetně Kč 30 —
od 10.000 Kč do 20.000 Kč včetně Kč 40-—
přes 20.000 Kč do 100.000 Kč 

včetně za každých 10.000 Kč i j en 
započatých více o...................... Kč 15 —

a přes 100.000 Kč za každých i jen 
započatých 10.000 Kč více o__ Kč 10-—,

nejvýše však .................................Kč 200 —.

^ d) úplné provedení inventury a odhadu po
zůstalostního jmění mimo projednání po
zůstalosti se zápisem, je-li jmění:
od 200 Kč do 1000 Kč včetně Kč 12 —
od 1000 Kč do 2000 Kč včetně Kč 24-—
od 2000 Kč do 5000 Kč včetně Kč 30-—
od 5000 Kč do 10.000 Kč včetně Kč 45 —
od 10.000 Kč do 20.000 Kč včetně Kč . 60 '—-
přes 20.000 Kč za každých i jen za

počatých 10.000 Kč více o........Kč 15'—,
nejvýše ........................................ Kč 250—.

e) za projednání pozůstalosti, bylo-li možno 
při jediném roku, úhrnná odměna, a to je-li 
jmění:
od 200 Kč do 1000 Kč včetně.......Kč 30-—
od 1000 Kč do 2000 Kč včetně...... Kč 40-—
od 2000 Kč do 3000 Kč včetně.......Kč 50-—
od 3000 Kč áo 4000 Kč včetně.......Kč 60-—

od 4000 Kč do 5000 Kč včetně.......Kč 70--—.
Za tuto úhrnnou odměnu jest povinen notář 

vykonati všechny úkony spojené s projed
náním, tedy zejména nutné obsílky, požádání 
a zprávy, opatření lustra a daňových dat, in
venturu, projednání, i sepsati nutné pozůsta
lostní výkazy pro vyměření poplatků, poříditi 
přílohy, vypracovat! návrh odevzdání a před
ložití spisy soudu; mimo sazbu přísluší mu ná
hrada hotových výdajů (kolků, poštovného 
a pod.). Odevzdá-li se pozůstalost iure crediti, 
náleží polovice poplatků.

f) za jednoduché projednání pozůstalosti se 
sepsáním zápisu o něm, je-li jmění:
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od 5000 Kč do 10.000 Kč včetně Kč 100-— 
od 10.000 Kč do 20.000 Kč včetně Kč 150-—
přes 20.000 Kč za každých dalších

10.000 Kč i jen započatých více o Kč 50-—,
nejvýše však.................................Kč 2500-—.

Kromě toho náležejí notáři poplatky podle 
pol. 11 b), c), d), pokud byly úkony ty vyko
nány mimo projednání a nemohly býti s ním 
spojeny, za opatření lustra a daňových dat 
(pol. 6 a §§ 8, 14 nař.), jiné dotazy a dopisy 
podle pol. 11a) a za obsílky podle pol. 5b).

g) za osnovy jednoduchých usnesení za po
zůstalostního řízení kromě případů pol. e), 
není-li jejich vydání již projednáním samým 
podmíněno nebo jeho důsledkem, a je-li 
jmění:

od 2000 Kč do 5000 Kč včetně Kč 6-—
od 5000 Kč do 10.000 Kč včetně Kč 8-—
od 10.000 Kč do 20.000 Kč včetně Kč 10 —
přes 20.000 Kč.................................Kč 15 —.

Do 2000 Kč zvláštní odměna nepřísluší.

h) za osnovy odevzdací listiny a souvislých 
s tím^ usnesení, pak vyhlášek za pozůstalost
ního řízení, kromě případů pol. e), je-li jmění:
od 2000 Kč do 5000 Kč včetně Kč 8-—-
od 5000 Kč do 10.000 Kč včetně Kč 15-—
od 10.000 Kč do 20.000 Kč včetně Kč 25 —
přes 20.000 Kč.................................Kč 40-__.

Do 2000 Kč nepřísluší zvláštní odměna.
/) za vyplnění jednoduchých poplatkových 

výkazů, kromě případů pol. e), je-li jmění:
od 2000 Kč do 5000 Kč včetně Kč 12-—
od 5000 Kč do 10.000 Kč včetně Kč 16-—-
od 10.000 Kč do 20.000 Kč včetně Kč 25-—
přes 20.000 Kč.................................Kč 40__.

k) odhady mimo pozůstalostní řízení a 
dobrovolné dražby, je-li hodnota předmětu:

do 1000 Kč včetně .........................Kč 30-__
od 1000 Kč do 5000 Kč včetně.. Kč 45’ 
od 5000 Kč do 10.000 Kč včetně. . Kč 60 
přes 10.000 Kč za každých dalších

i započatých 10.000 Kč více o ... Kč 30 —.

Za osnovy vyhlášek kromě toho 
odměna podle sazby položky 11 h), 
pak za obsílky podle pol. 5 b) a za 
opatření lustra a daňových dat po
dle pol. 11 a).

Poznámka:
K Jde-li o úkony zvláště spletité, obtížné, 

většího rozsahu, neb o značné výpočty, pak 
o úkony za nepříznivých okolností (ve skle
pech, místnostech nesnadno přístupných, pro
hlídky pancéřových schránek a pod.), o vý
kony mimo úřední hodiny, nebo je-li třeba 
zvláštní obezřetnosti, mohou odměny pod pol. 
11 c), d), f) a k) zvýšeny býti-i nad sazbu se 
zvláštním zřetelem na tyto okolnosti. Notář 
jest oprávněn účtovati odměnu podle časové 
sazby, je-li pro něho výhodnější, podle doby, 
které vyžadoval úkon. Při použití sazeb jest 
rozhodným ustanovení § 16 nařízení.

2. Při úkonech podle pol. 11 d), f) a k) pří
sluší kromě toho odměna za vzdálení se z kan
celáře podle pol. 8, pokud se týče poplatky po
dle odstavce D, koná-li se j ednání min o kan
celář.

3. Za jiné výkazy v pozůstalostním řízení 
kromě poplatkových výkazů přísluší odměnu 
zvláště podle rozsahu výkazů, hodnoty po
zůstalosti, námahy a promeškání času vy- 
měřiti.

4. Byl-li přivzat k jednáním uvedeným pod 
pol. 11 b), c), d), f) a k) zapisovatel, přísluší 
při jmění přes 2000 Kč za psaní zápisu za 
každou stranu do 25 řádků Kč 2-50.

D. Cestovné, stravné, nocležné a poplatek 
za promeškání času.

Položka 12.

Jde-li o výkon mimo kancelář na místě vzdá
leném od této kanceláře více než 2 km, nahra- 
diti jest kromě odměny za jednání samo:

a) cestovné, a to:
aa) může-li býti použito železnice nebo par

níku, náhrada jízdného, a je-li notářova kan
celář anebo místo, kde se jednání koná, od že
lezniční (parníkové) stanice přes 2 km vzdá
leno, i povozné ke stanici nebo k místu jednání 
a zpět;

bb) nemůže-li se vůbec použiti železnice nebo 
parníku, nebo lze-li jich použiti jen s velkým 
promeškáním času, povozné k místu, kde se 
j ednání koná a zpět;

cc) nelze-li použiti ani povozu, nahraditi jest 
cestu tam a zpět.

Při tom náleží notáři (jeho náměstku) první 
třída na drahách a parnících, dvojspřežní po
voz a za cestu vykonanou bez povozu náhrada 
za každou půl hodiny třeba jen za
počatou ............................................ Kč 10'—„
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Zaměstnanci přivzatému jako za
pisovateli náleží třetí třída na dra
hách a druhá třída na parnících, 
může-li se použiti hromadných do
pravních prostředků, náhrada jízd
ného na nich, a za cestu vykonanou 
bez povozu za každou půl hodiny
třeba jen započatou.................... Kč 3’—.

b) stravné:'txwk-M nepřítomnost 
denně nejméně 6 hodin:

aa) notáři (jeho náměstku) .... Kč 35-—

bb) jinému zaměstnanci jako za
pisovateli ......................................  Kč 20-—.

c) poplatek za nocleh: je-li nutno 
přenocovati mimo notářovo bydliště 
za každou noc:

aa) notáři (jeho náměstku) .... Kč 30-—

bb) jinému zaměstnanci jako za
pisovateli ........................................ Kč 15-__.

d) poplatek za promeškání éasui 
za každou pracovní hodinu ztrá- 
venou m. cestě nebo na místě jed
nání mimo čas potřebný k výkonu, 
třebas jen započatou:

aa) notáři (jeho náměstku) .... Kč 20-—

bb) jinému zaměstnanci jako za
pisovateli ....................................... Kč 10--—.

e) náhrada za čas ztrávený mimo 
pracovní hodiny na cestě nebo na 
místě jednání mimo čas potřebný 
k výkonu za každou i započatou ho
dinu:

aa) notáři (jeho náměstku) .... Kč 10-—

bb) jinému zaměstnanci jako za
pisovateli ....................................... Kč 3-—.

Poznámky:

1. Dodá-li strana sama povoz, nemůže býti 
požadována náhrada povozného.

2. Je-li stanice dráhy nebo parníku od notá
řovy kanceláře nebo místa jednání vzdálena 
do 2 km, lze přiznati náhradu za námahu ke 
stanici nebo k místu jednání a zpět, odůvod
ňuj í-li to zvláštní místní poměry.

3. Za pracovní čas pokládá se doba od 8. ho
diny ranní do 5. hodiny odpolední (17. hodiny).

4. Ve Velké Praze náleží notáři povozné, 
jde-li o věc vyšší hodnoty než 1000 Kč a jed- 
ná-li se mimo obvod okresního soudu notářova 
sídla. Ve věcech hodnoty do 1000 Kč a za cesty 
jiných zaměstnanců nahradí se jen výlohy 
hromadných dopravních prostředků.

E. Manipulační poplatky.

Položka 13.

Za opis_ (otisk) listin, spisů, příloh i se srov
náním, výpravou a opatřením psacích potřeb, 
kromě případů v sazbě zvláště vytčených, za 
každou i započatou stránku do 25 řádků, ne
hledíc k tomu, zda opis byl psán, mechanicky 
rozmnožen či bylo-li použito tiskopisů, má-li
předmět hodnotu:

do 100 Kč včetně.......................... Kč _-50
od 100 Kč do 500 Kč včetně .... Kč 1-__
od 500 Kč do 1000 Kč včetně .... Kč 1-50
od 1000 Kč do 5000 Kč včetně .... Kč 2__-
přes 5000 Kč................................. Kč 2 50.

Zhotovuj í-li se opisy velkých rozměrů, účtů, 
tabulek nebo výkazů, obsahujících většinou 
číslice, za každou i započatou stránku, při
hodnotě:

do 100 Kč včetně....................... ... . Kč 1__
od 100 Kč do 5000 Kč včetně........ Kč 2 50
přes 5000 Kč................................... Kč 3-__.

Položka 14.

Za podání na poštu nebo některý 
úřad, jakož i přijetí zpátečních lístků Kč 1-—.

Položka 15.

Za vybrání poštovní poukázky 
nebo poukázky poštovního šeko
vého úřadu u pošty nebo za za
slání peněz poštovní poukázkou, 
složenkou nebo šekem za každý j ed- 
notlivý případ, pokud poukázaná 
nebo vplacená částka jest vyšší 
než 20 Kč......................................... Kč 1—.

Položka 16.

Za záznam lhůty neb roku (stá
ní) a za nahlédnutí do doručených 
nebo zaslaných spisů k tomu po
třebné ..........................................  Kč —50.

Státní tiskárna v Praze.


