Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle § 37 odst. 3 písm. n) 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, znění po novelizaci platné od 15.2.2006:

Konkurzní řád
§1
(1) Notářská komora České republiky (dále jen „Komora”) vyhlašuje a organizuje
konkurz dle § 8 odstavec 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (dále
jen „notářský řád”) na obsazení notářského úřadu vždy při uvolnění notářského úřadu
nebo při zřízení nového notářského úřadu ministrem spravedlnosti (dále jen „ministr”)
(2) Mají-li se obsadit dva nebo více notářských úřadů, lze konat konkurzy ve
stejném termínu před stejnou konkurzní komisí (dále jen „komise”), avšak samostatně
pro každý notářský úřad.
(3) Náklady spojené s vyhlášením a organizací konkurzu hradí Komora.
Vyhlášení konkurzu a přihláška do konkurzu
§2
(1) Prezidium Komory rozhodne o vyhlášení konkurzu nejpozději do tří měsíců od
uvolnění nebo zřízení notářského úřadu a stanoví výši účastnického poplatku, který je
příjmem Komory.
(2) Vyhlášení konkurzu musí obsahovat:
a) dobu a místo konání konkurzu,
b) sídlo notářského úřadu, který má být obsazen,
c) přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu stanovených v § 7 odst. 1
notářského řádu, přehled praxí považovaných ve smyslu § 7 odst. 2 notářského řádu
za praxi notářskou a přehled zkoušek považovaných ve smyslu § 7 odst. 3 notářského
řádu za zkoušku notářskou,
d) adresu místa, kde Komora přijímá přihlášky do konkurzu (dále jen „přihláška“),
e) lhůtu k podání přihlášky,
f) výši účastnického poplatku.
(3) Vyhlášení konkurzu Komora zveřejní nejpozději šedesát dnů před posledním
dnem lhůty k podání přihlášky prostřednictvím veřejné datové sítě (internet)
oznámením na svých webových stránkách www.nkcr.cz, přičemž toto zveřejnění trvá
až do posledního dne lhůty k podání přihlášky, a oznámením v internetovém deníku
na webových stránkách www.iDenik.cz v rubrice „Jiná oznámení“ přičemž toto
zveřejnění trvá po dobu třiceti dnů.
(4) Komora o rozhodnutí prezidia Komory o vyhlášení konkurzu uvědomí notářské
komory a ministra.
§3
(1) Uchazeč se stává účastníkem konkurzu na obsazení uvolněného nebo nově

zřízeného notářského úřadu (dále jen „neobsazený notářský úřad”) podáním přihlášky.
V přihlášce označí neobsazený notářský úřad, kterého se jeho přihláška do konkurzu
týká.
(2) Ke zjištění předpokladů podle § 7 odst. 1 notářského řádu je nutné s přihláškou
předložit tyto přílohy:
a) doklad o státním občanství,
b) doklad o dosaženém právnickém vzdělání podle § 7 odst. 1 písm. b) notářského
řádu,
c) doklady prokazující splnění pětileté délky praxe považované podle § 7 odst. 2
notářského řádu za notářskou praxi,
d) doklad prokazující složení zkoušky považované podle § 7 odst. 3 notářského řádu
za notářskou zkoušku,
e) výpis z Rejstříku trestů s datem vydání ne starším tří měsíců před podáním
přihlášky,
f) osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další
předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a
Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění
pozdějších předpisů, jde-li o uchazeče narozeného před 1.12.1971,
g) doklad o zaplacení účastnického poplatku.
(3) Je-li uchazečem notář, předkládá s přihláškou pouze přílohu uvedenou v
odstavci 2 písm. g).
(4) Je-li uchazečem notářský kandidát (dále jen „kandidát“), předkládá s přihláškou
pouze přílohy uvedené v odstavci 2 písm. c), f) a g) a doklad o tom, že je zapsán v
seznamu notářských kandidátů.
§4
Konkurzní komise
(1) Komise je pětičlenná a je jmenována prezidiem Notářské komory České
republiky (dále jen „prezidium”).
(2) Prezidium jmenuje jednoho člena komise z řad členů notářské komory, v jejímž
obvodu je sídlo neobsazeného notářského úřadu, jednoho člena komise z řad členů
prezidia Komory, jednoho člena komise z řad notářů a dva členy komise na návrh
ministra spravedlnosti.
(3) Prezidium jmenuje předsedu komise z řad členů komise.
(4) Členové prezidia, pracovníci Komory a jmenovaní členové konkursní komise
mají povinnost mlčenlivosti o tom, kdo byl jmenován členem konkurzní komise.
§5
(1) Komora přezkoumá, zda přihláška splňuje předepsané obsahové a formální
náležitosti a zda účastníci splňují zákonné předpoklady podle § 7 notářského řádu.
(2) Účastníkům, kteří nesplnili zákonem stanovené předpoklady a těm, jejichž
přihláška nesplnila předepsané obsahové a formální náležitosti, Komora oznámí, že
nebyli zařazeni do konkurzu, uvede důvody a vrátí účastnický poplatek. Účastnický
poplatek Komora vrátí též účastníkům, kteří se jednání před konkurzní komisí
nezúčastnili.

(3) Komora na základě přihlášek, které splňují obsahové a formální náležitosti,
zařadí do konkurzu:
a) notáře se sídlem v České republice,
b) kandidáty, kteří mají alespoň pětiletou notářskou praxi,
c) další účastníky, kteří splňují předpoklady stanovené v § 7 notářského řádu.
(4) Komora účastníkům zařazeným do konkurzu zašle písemnou pozvánku k
jednání před konkurzní komisí. Pozvánka se zasílá jako doporučená poštovní zásilka
určená do vlastních rukou adresáta na jeho adresu uvedenou v přihlášce, pokud
nepožádal o zaslání na jinou adresu. Pozvánka se předá k odeslání provozovateli
poštovních služeb nejpozději desátý den před dnem konání konkurzu.
Řízení před konkurzní komisí
§6
(1) Řízení před konkurzní komisí je neveřejné. Jednání komise musí být přítomni
všichni její členové a řídí jej předseda. V případě hlasování se žádný člen komise
nesmí zdržet hlasování. Kromě členů komise a účastníka může být přítomen pouze
zapisovatel, který je pracovníkem Komory.
(2) Jednání před konkurzní komisí se koná, i když byl do konkurzu zařazen jediný
účastník.
(3) O svém jednání komise pořizuje protokol. Protokol podepisují všichni členové
komise a zapisovatel.
§7
(1) Účastníci předstupují před komisi jednotlivě v abecedním pořadí.
(2) Účastník prokáže komisi svou totožnost, sdělí své předpoklady k výkonu
funkce notáře a vyjádří svůj záměr, jak zajistí provoz neobsazeného notářského úřadu.
Poté mu členové komise mohou klást otázky.
§8
(1) Komise při svém rozhodování zohlední u jednotlivých účastníků zejména dobu
a úspěšnost dosavadní notářské praxe, odbornou připravenost, vědeckou a publikační
činnost, jazykové znalosti, další vzdělání využitelné při výkonu notářského povolání a
jejich osobní poměry. Komise dále zhodnotí záměr účastníka zajistit provoz
neobsazeného notářského úřadu.
(2) Po skončení jednání komise přidělí každý její člen podle vlastního hodnocení
jednotlivým účastníkům nejvýše 10 bodů a toto své hodnocení písemně sdělí
předsedovi komise. Komise u každého účastníka sečte počet bodů a písemná sdělení
jednotlivých členů komise o počtu přidělených bodů připojí k protokolu jako jeho
přílohu.
§9
(1) Komise podle součtů bodů sestaví listinu pořadí účastníků, v níž na první
pořadí zařadí účastníka, který obdržel nejvyšší počet bodů, a na další pořadí pak
zařadí účastníky sestupně podle počtu dosažených bodů.
(2) V případě rovnosti počtu bodů na prvním pořadí dvou nebo více účastníků,

rozhodne komise tajným hlasováním o prvním pořadí prostou většinou hlasů.
§ 10
V protokolu o jednání komise se zejména uvedou jména členů komise, abecední
seznam účastníků konkurzu a dále pořadí, v jakém jednotliví účastnici konkurzu
předstoupili před komisi, a počty bodů přidělené jednotlivými členy komise každému
účastníku. Dojde-li k hlasováni podle § 9 odst. 2, uvedou se v protokolu výsledky
hlasování členů komise a připojí se hlasovací lístky v uzavřené obálce k protokolu
jako jeho příloha.
§ 11
Komise do týdne od sestaveni listiny pořadí účastníků předá tuto listinu a veškerou
dokumentaci o konkurzu prezidiu.
§ 12
(l) Komora podle § 8 odst. 6 notářského řádu předloží ministrovi návrh na jmenování
notářem do notářského úřadu účastníka uvedeného na prvním místě v listině pořadí
účastníků, jestliže obdržel nejméně 20 bodů. Učiní tak do 1 měsíce ode dne předáni
listiny pořadí účastníků podle § 11.
(2) Návrh musí obsahovat:
a) označení notářského úřadu, jehož se konkurz týká, údaj o tom, že návrh je
předkládán na základě výsledku konkurzu, a kdy byl tento konkurz konán,
b) jméno, příjmení, případně titul a dále datum narození a bydliště navrhovaného
účastníka konkurzu.
(3) K návrhu musí být připojeny přílohy uvedené v § 3 odst. 2 písm. a), b), c), d)
e), není-li navrhovaný účastník notářem. Je-li navrhovaný účastník kandidátem, musí
být připojeny pouze přílohy uvedené v § 3 odst. 2 písm. b) a e) a výpis ze seznamu
notářských kandidátů příslušné notářské komory.
(4) Komora sdělí účastníkům konkurzu jeho výsledek.
(5) Jestliže účastník na prvním místě listiny pořadí účastníků obdržel méně než 20
bodů, Komora opětovně vyhlásí konkurz do 1 měsíce ode dne předáni listiny pořadí
účastníků podle § 11.
§ 13
(1) Komora o konkurzu vede spis, označený spisovou značkou, která sestává z
písmen Ks, pořadového čísla konkurzu, lomeným posledními dvěma čísly letopočtu.
(2) Spis obsahuje zejména:
a) zprávu o uvolnění nebo zřízení notářského úřadu,
b) vyhlášení konkurzu podle § 2 odst. 3,
c) přihlášky s přílohami podle § 3 odst. 2 účastníků konkurzu, a u účastníka
navrženého k jmenování ověřené opisy příloh, které byly s návrhem postoupeny
ministrovi,
d) usnesení prezidia o stanovení výše poplatku za podání přihlášky do konkurzu,
e) usnesení prezidia o jmenovaní předsedy a dalších členů komise,
f) abecední seznam přihlášených do konkurzu,
g) protokol o jednání komise,

h) listinu o pořadí,
i) kopii návrhu podle § 12 odst. 1.
§ 14
Přechodné ustanovení
Příloha přihlášky podle § 3 odst. 2 písm.e) nebude vyžadována, bude-li den konání
konkurzu stanoven podle § 2 odst. 2 po skončení účinnosti zákona č. 451/1991 Sb.
§ 15
Závěrečné ustanovení
Tento předpis nabývá účinnosti dnem udělení souhlasu
spravedlnosti České republiky podle § 37 odst. 4 notářského řádu.

Ministerstvem

§ 16
Závěrečné ustanovení k úpravě účinné od 1.1.2001
Podle tohoto předpisu se postupuje počínaje dnem 1.1.2001
Poznámka: Součástí novely předpisu platné od 15.2.2006 nebylo ustanovení o nabytí
platnosti, které však není nutnou součástí předpisu.

