Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky dne 16.6.2009,
schválení Ministerstvem spravedlnosti, čj. 226/2009-OD-ORG/2

Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle § 37 odst. 3 písm. o)
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, kterým se stanoví postup při
vedení, správě a provozu Centrální evidence manželských smluv (předpis o
Centrální evidenci manželských smluv)
ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení
§1
Předmět úpravy
Tento předpis upravuje vedení, provoz a správu Centrální evidence manželských
smluv, (dále jen „Evidence smluv“) upravené v § 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 smluv je neveřejný seznam v elektronické podobě, který vede,
provozuje a spravuje 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 (dále jen
„organizační řád”).
(2) Pro vedení, provoz a správu Evidence smluv platí příslušná ustanovení
organizačního řádu, pokud tento předpis nestanoví jinak.
§3
Účel
V Evidenci smluv se evidují tímto předpisem stanovené údaje o smlouvách o
rozšíření nebo zúžení stanoveného rozsahu společného jmění manželů a o smlouvách o
vyhrazení vzniku společného jmění manželů ke dni zániku manželství, uzavřených
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manžely, nebo mužem a ženou, kteří chtějí uzavřít manželství (dále jen „manželská
smlouva“).
§4
Evidované údaje
a)
b)
c)
d)

V Evidenci smluv se o manželských smlouvách evidují tyto údaje:
jméno, příjmení, datum narození a bydliště manželů, nebo muže a ženy, kteří chtějí
uzavřít manželství (dále jen „manžel“),
jméno, příjmení a adresa notářské kanceláře notáře, u něhož je manželská smlouva
uložena,
běžné číslo rejstříku NZ a datum sepsání manželské smlouvy,
doba vložení evidovaných údajů.

ČÁST DRUHÁ
Provádění zápisů a jejich změn
§5
Zápisy
(1) Notář, který manželskou smlouvu sepsal, bez zbytečného odkladu o ní zapíše
elektronickým přenosem dat do Evidence smluv údaje uvedené v § 4 písm. a), b) c).
(2) Notář o provedení zápisu podle odstavce 1 pořídí kontrolní výtisk, který
podepíše a založí do spisu, který o manželské smlouvě vede.

§6
Změny v zápisech u manželských smluv
(1) Změny v údajích evidovaných podle § 4 písm. a) provede v Evidenci smluv
elektronickým přenosem dat notář, u něhož je manželská smlouva uložena, na základě
žádosti o provedení změny podané tomuto notáři alespoň jedním z manželů.
(2) Změny v údajích evidovaných podle § 4 písm. b) provede Komora na základě
písemného oznámení notářské komory, v jejímž obvodu má sídlo notář, u kterého je
manželská smlouva uložena.
(3) Změny v údajích uvedených v § 4 písm. c) a d) se neprovádějí.
(4) Jsou-li prováděny změny podle odstavců 1 a 2, platí § 5 odst. 2 obdobně.
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§7
Přístup k údajům
K evidovaným údajům v Evidenci smluv má přístup notář, u něhož jsou
manželské smlouvy uloženy, a Komora.
ČÁST TŘETÍ
Sdělování údajů po smrti pořizovatele
§8
Obsah žádosti a poskytnutí sdělení Komorou
(1) Žádost notáře, který byl soudem pověřen jako soudní komisař provedením
úkonů v řízení o dědictví (dále jen „soudní komisař”), o poskytnutí sdělení Komorou
podle § 35c odst. 3 notářského řádu musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození
zůstavitele, označení soudu, který notáře pověřil provedením úkonů a spisovou značku
rejstříku D dědického spisu, pod kterou je věc vedena. Žádost se podává
elektronickým přenosem dat.
(2) Na základě žádosti podle odstavce 1 poskytne Komora soudnímu komisaři
elektronickým přenosem dat sdělení, zda je či není evidována manželská smlouva
uzavřená zůstavitelem nebo více takových smluv a u kterého notáře je uložena. Je-li
manželská smlouva evidována, sdělení obsahuje všechny evidované údaje a dobu
sdělení. Výtisk sdělení podepíše soudní komisař.
§9
Vyhledávání
(1) Údaje o manželských smlouvách jsou v Evidenci smluv vyhledávány podle
data narození zůstavitele.
(2) Notář, u něhož jsou manželské smlouvy uloženy, může údaje o nich
vyhledávat i podle jména a příjmení jednoho z manželů, běžného čísla rejstříku NZ
nebo data sepsání manželské smlouvy.

ČÁST ČTVRTÁ
Uchovávání, evidování, přesun údajů a kontrolní soupis
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§ 10
Uchovávání a evidování údajů
(1) Záznamy o údajích požadovaných a poskytnutých elektronickým přenosem dat
z Evidence smluv se uchovávají.
(2) Údaje v listinné podobě Komora eviduje a uchovává.

§ 11
Přesun údajů
(1) Údaje o manželské smlouvě, o níž bylo v řízení o dědictví zjištěno, že jeden z
manželů zemřel, přesune elektronickým přenosem dat do zvláštní části Evidence
smluv vedené pro tyto manželské smlouvy soudní komisař, je-li u něho taková
manželská smlouva uložena. Není-li manželská smlouva uložena u soudního komisaře,
přesun údajů provede Komora na základě písemného oznámení soudního komisaře.
(2) Při postupu podle odstavce 1 soudní komisař nebo Komora vedle přesunutých
údajů o manželské smlouvě zapíše do zvláštní části Evidence smluv označení soudu,
který vede řízení o dědictví, spisovou značku dědického spisu a údaj o přesunutí
manželské smlouvy do zvláštní části Evidence smluv. Ustanovení § 5 odst. 2 platí
obdobně.
§ 12
Kontrolní soupis
(1) Notář může vyhotovit elektronickým přenosem dat kontrolní soupis jím
sepsaných nebo převzatých manželských smluv, které nebyly přesunuty do zvláštní
části Evidence smluv.
(2) Kontrolní soupis podle odstavce 1 obsahuje všechny evidované údaje o
manželských smlouvách uložených u notáře, který kontrolní soupis vyhotovil.

ČÁST PÁTÁ
Platby
§ 13
Náhrady provozních nákladů
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(1) Výši náhrad provozních nákladů Komory spojených s prováděním zápisů a
změn dat v Evidence smluv stanoví usnesením prezidium Komory.
(2) Náhrady provozních nákladů podle odstavce 1 platí Komoře notář, přičemž se
jedná o jeho hotový výdaj.
§ 14
Odměna
Komoře náleží za sdělení podle § 8 odst. 2 odměna ve výši 50 Kč a částka
odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je Komora povinna z odměny odvést.

ČÁST ŠESTÁ
Závěrečné ustanovení
§ 15
Tento předpis nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Ministerstvem
spravedlnosti podle § 37 odst. 4 notářského řádu.

