
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, znění platné od 3.1.2005: 

 
 

Předpis Notářské komory České republiky,  
kterým se stanoví postup při vedení, správě a provozu  

Centrální evidence závětí  
(předpis o Centrální evidenci závětí) 

 
 
 

ČÁST PRVNÍ 
Základní ustanovení 

 
§ 1 

 

Vymezení pojmu 
 

     (1) Centrální evidence závětí (dále jen „Evidence”) je neveřejný seznam v 
elektronické podobě, který vede, provozuje a spravuje Notářská komora České 
republiky (dále jen „Komora”) v rámci centrálního informačního systému, který je 
upraven v organizačním řádu Notářské komory České republiky a notářských komor. 
 

(2)  Evidence má dvě oddělené části. 
 

§ 2 
 

Účel 
 

     (1) V oddělené části Evidence se evidují stanovené údaje o závětích, listinách o 
vydědění, listinách o odvolání závětí a o listinách o zrušení listiny o vydědění (dále jen 
„závěti”). 
 

     (2) V oddělené části  Evidence se evidují stanovené údaje o listinách o ustanovení 
správce dědictví, listinách o odvolání listiny o ustanovení správce dědictví a o listinách 
o odvolání souhlasu s ustanovením do funkce správce dědictví (dále jen „listiny o 
správě dědictví”).  

 
§ 3 

 

Závěti 
 

     (1) V Evidenci se o závětích, které byly sepsány notářským zápisem, nebo které 
notář přijal do úschovy,  a o závětích v úschově soudů, evidují tyto údaje: 
a) jméno, příjmení, rodné číslo, není-li rodné číslo nebo není-li rodné číslo známo, 

datum narození a bydliště pořizovatele, 
b) běžné číslo seznamu závětí notáře, u něhož je závěť uložena, nebo běžné číslo 

seznamu závětí soudu,  u něhož je závěť uložena, 



c) jméno, příjmení a sídlo notáře, u něhož je závěť uložena, nebo název a sídlo 
soudu, u něhož je závěť uložena. 

 

     (2) Část Evidence, v níž jsou evidovány závěti, se člení zvlášť pro závěti, u nichž je 
známo rodné číslo  pořizovatele, zvlášť pro závěti, u nichž je známo pouze datum 
narození pořizovatele, a zvlášť pro závěti, u nichž není známo ani datum narození 
pořizovatele. 

 
§ 4 

 

Listiny o správě dědictví 
 

(1) V Evidenci se o  listinách o správě dědictví evidují tyto údaje: 
a)  označení, zda se jedná o listinu o ustanovení správce dědictví nebo o listinu o 

odvolání listiny o ustanovení správce dědictví nebo o listinu o odvolání souhlasu 
s ustanovením do funkce správce dědictví, 

b) jméno, příjmení, rodné číslo, není-li rodné číslo nebo není-li rodné číslo známo, 
datum narození a bydliště pořizovatele, 

c) je-li správcem dědictví ustanovena fyzická osoba, její jméno a příjmení, rodné 
číslo, nemá-li rodné číslo nebo není-li její rodné číslo známo, její datum narození, 
a její  bydliště,  

d) je-li správcem dědictví ustanovena právnická osoba, její název, sídlo, případně 
identifikační číslo, 

e) jméno, příjmení a sídlo notáře, u něhož je listina o správě dědictví uložena, 
f) datum sepsání listiny o správě dědictví a běžné číslo rejstříku NZ. 
 

     (2) Část Evidence, v níž jsou evidovány listiny o správě dědictví, se člení zvlášť pro 
listiny, u nichž je známo rodné číslo pořizovatele, a zvlášť pro listiny, u nichž je 
známo pouze datum narození pořizovatele.  

 
ČÁST  DRUHÁ 

Provádění zápisů, jejich změn  a výmazů 
 

§ 5 
 

Zápisy  
 

(1) Notář zapíše do Evidence o závěti tyto údaje: 
a)  jméno, příjmení, rodné číslo, není-li rodné číslo nebo není-li rodné číslo známo, 

datum narození a bydliště  pořizovatele, 
b) běžné číslo seznamu závětí, 
c) své jméno, příjmení a sídlo. 
 

     (2)  Notář zapíše do Evidence o listině o ustanovení správce dědictví tyto údaje: 
a)  jméno, příjmení, rodné číslo, není-li rodné číslo nebo není-li rodné číslo známo, 

datum narození a bydliště  pořizovatele, 
b) jméno, příjmení, rodné číslo, není-li rodné číslo nebo není-li rodné číslo známo, 

datum narození a bydliště správce dědictví, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, 
sídlo, případně identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu, 

c) datum sepsání listiny a běžné číslo rejstříku NZ,  
d) své jméno, příjmení a sídlo. 



 

     (3) Notář zapíše do Evidence o listině o odvolání listiny o ustanovení správce 
dědictví tyto údaje: 
a)  jméno, příjmení, rodné číslo, není-li rodné číslo nebo není-li rodné číslo známo, 

datum narození a bydliště pořizovatele,  
b) jméno, příjmení a sídlo notáře, který sepsal odvolávanou listinu, datum sepsání této 

listiny a její běžné číslo rejstříku NZ, jsou-li tyto údaje známy, 
c) jméno a příjmení,  rodné číslo, případně datum narození a bydliště, odvolávaného 

správce dědictví, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo, případně identifikační 
číslo odvolávaného správce dědictví, jde-li o právnickou osobu, jsou-li tyto údaje 
známy, 

d) datum sepsání listiny a běžné číslo rejstříku NZ, 
e) své jméno, příjmení a sídlo. 
 

      (4) Notář zapíše do Evidence o listině o odvolání souhlasu s ustanovením do 
funkce správce dědictví tyto údaje: 
a)   jméno, příjmení, rodné číslo, není-li rodné číslo, datum narození a bydliště fyzické  

osoby, která odvolala souhlas s ustanovením do funkce správce dědictví, nebo 
název, sídlo, případně identifikační číslo, právnické osoby, která odvolala souhlas 
s ustanovením do funkce správce dědictví, 

b) jméno, příjmení a sídlo notáře, který sepsal listinu, v níž je osoba, která souhlas 
odvolala, ustanovena správcem dědictví, datum sepsání této listiny a její běžné 
číslo rejstříku NZ, jsou-li tyto údaje známy, 

c)  jméno, příjmení, rodné číslo, není-li rodné číslo nebo není-li rodné číslo známo, 
datum narození, a bydliště pořizovatele listiny, která obsahuje souhlas správce 
dědictví s ustanovením do této funkce,  

d)  datum sepsání listiny a běžné číslo rejstříku NZ, 
e)  své jméno, příjmení a sídlo. 
 

(5) O provedení zápisů podle odstavců 1 až 4 se pořídí  kontrolní výtisk, který 
podepíše osoba, která ho vyhotovila. Kontrolní výtisk se založí do příslušného spisu. 

 
§ 6 

 

Změny  v zápisech a výmazy údajů u závětí 
 

     (1) U závětí se v Evidenci provádějí změny v údajích uvedených v § 3 odst. 1 
písm.a) na základě žádosti pořizovatele o provedení změny. Je-li žádost podána notáři, 
u něhož je závěť uložena, provede změnu údajů pomocí elektronického přenosu dat 
tento notář. Je-li žádost podána jinému notáři, provede změnu údajů Komora na 
základě písemného oznámení tohoto notáře. 
 

     (2) Změnu v osobě notáře, u něhož je závěť uložena, provede Komora na základě 
písemného oznámení notářské komory, v jejímž obvodu měl tento notář sídlo (dále jen 
„příslušná notářská komora”). 
 

     (3) Změnu soudu, u něhož je závěť uložena, provede Komora na základě 
písemného oznámení soudu, u něhož bude závěť nadále uložena. 
 

     (4) Výmaz všech dat ohledně závěti se provede pouze v případě, vydal-li notář 
závěť, která je u něho uložena, postupem podle § 84 zákona č. 358/1992 Sb. o notářích 



a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád”). 
Výmaz provede tento notář pomocí elektronického přenosu dat,  přičemž do  Evidence 
zapíše spisovou značku spisu N rejstříku N – NZ, pod  kterou je veden spis založený 
na základě žádosti o vydání závěti z úschovy.  
 

     (5) Jsou-li prováděny zápisy podle odstavců 1 až 4, platí § 5 odst. 5 obdobně. 
 

§ 7 
 

Změny v zápisech údajů u listin o ustanovení správce dědictví 
 

     (1) U listin o správě dědictví se v Evidenci provádějí změny v zápisech o údajích 
uvedených v § 4 odst. 1 písm. b)  na základě žádosti pořizovatele a změny v  údajích 
uvedených v § 4 odst. 1 písm. c) a d) na základě žádosti pořizovatele nebo správce 
dědictví. Je-li žádost podána notáři, u něhož je listina o správě dědictví uložena, 
provede tento notář změnu údajů pomocí elektronického přenosu dat. Je-li žádost 
podána jinému notáři, provede změnu údajů Komora na základě písemného oznámení 
tohoto notáře. 
 

     (2) Změnu údajů podle § 4 odst. 1 písm. e) provede Komora na základě písemného 
oznámení příslušné notářské komory. 
 

     (3)  Jsou-li prováděny zápisy podle odstavců 1 a 2, platí § 5 odst.  5 obdobně. 
 

§ 8 
 

Přístup k údajům  
 

     Za života pořizovatele má přístup k  evidovaným údajům o jeho závětích a listinách 
o správě dědictví pouze notář, u něhož jsou tyto listiny uloženy, a Komora. 

 
ČÁST TŘETÍ 

Sdělování údajů po smrti pořizovatele 
 

§ 9 
 

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 § 35a  odst. 2 notářského řádu musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození 
a rodné číslo zůstavitele, bylo-li jeho rodné číslo v řízení o dědictví zjištěno, označení 
soudu, který notáře pověřil provedením úkonů a spisovou značku rejstříku D 
dědického spisu, pod kterou je věc vedena. Žádost se podává pomocí elektronického 
přenosu dat.  
 

     (2) Na základě žádosti podle odstavce 1 poskytne Komora soudnímu komisaři 
pomocí elektronického přenosu dat dvě samostatná sdělení, zda je či není evidována 
závěť a zda je či není evidována listina o správě dědictví. Jsou-li závěť nebo listina o 
správě dědictví evidovány, sdělení obsahují všechny evidované údaje, dobu sdělení a 
podpis osoby, která sdělení tiskem vyhotovila.  
 



     (3) Žádost soudu a jiného státního orgánu o poskytnutí sdělení Komorou podle § 
35a odst. 2 notářského řádu musí obsahovat jméno, příjmení, rodné číslo, není-li rodné 
číslo, datum narození a bydliště zůstavitele. Přílohou žádosti musí být úmrtní list 
zůstavitele nebo rozsudek soudu o prohlášení za mrtvého nebo jejich úředně ověřený 
opis. 
 

     (4) Žádost osoby, která musí podle zákona prokázat právní zájem na poskytnutí 
sdělení Komorou podle § 35a  odst. 2 notářského řádu musí obsahovat jméno, 
příjmení, rodné číslo, není-li rodné číslo, datum narození a bydliště zůstavitele a údaje, 
případně listiny, prokazující právní zájem této osoby na sdělení. Přílohou žádosti musí 
být úmrtní list zůstavitele nebo rozsudek soudu o prohlášení za mrtvého nebo jejich 
úředně ověřený opis. 
 

     (5) Sdělení na základě žádostí podle odstavců 3 a 4 Komora poskytne písemně. 
Sdělení obsahují evidované údaje o závětích a listinách o správě dědictví,  datum 
sdělení a podpis osoby, která sdělení vyhotovila. 
 

     (6) Nemají-li žádosti podle odstavců 3 a 4 požadované náležitosti, Komora jim 
nevyhoví  a žadatele o tom vyrozumí. 

 
§ 10 

 

Obsah žádosti a poskytnutí opisu nebo potvrzení z Evidence notářem 
 

     (1) Žádost notáři podle § 35a odst. 3 notářského řádu musí obsahovat jméno, 
příjmení, rodné číslo, není-li rodné číslo, datum narození, poslední bydliště a datum 
úmrtí zůstavitele, a údaje, případně listiny, prokazující právní zájem osoby žádající o 
sdělení. Přílohou žádosti musí být úmrtní list zůstavitele nebo rozsudek soudu o 
prohlášení za mrtvého nebo jejich úředně ověřený opis. 
 

     (2) Opis zápisu z Evidence, je-li listina o správě dědictví evidována, vyhotoví notář 
pomocí elektronického přenosu dat. Stejným způsobem vyhotoví potvrzení, není-li 
listina o správě dědictví v Evidenci evidována. Obsahují-li opis nebo potvrzení 
vyhotovené pomocí elektronického přenosu dat na základě způsobu vyhledávání údaje, 
které se netýkají zůstavitele, opis se vyhotoví tak, aby tyto údaje neobsahoval. 
 

     (3) Opis podle odstavce 2 obsahuje zadané údaje o zůstaviteli podle odstavce 1, 
spisovou značku N rejstříku N – NZ, pod kterou je spis založený na základě žádosti  
veden, údaje o evidovaných listinách, datum vyhotovení opisu, otisk úředního razítka 
notáře a podpis osoby, která opis vyhotovila. 
 

     (4) Potvrzení podle odstavce 2 obsahuje zadané údaje o zůstaviteli podle odstavce 
1, spisovou značku N rejstříku N – NZ, pod kterou je spis založený na základě žádosti  
veden, údaj, že listina o ustanovení správce dědictví není evidována, datum vyhotovení 
potvrzení, otisk úředního razítka notáře a podpis osoby, která potvrzení vyhotovila. 
 

§ 11 
 

Vyhledávání 
 

(1) Požadované údaje o závětích jsou v Evidenci vyhledávány  



a)  podle rodného čísla zůstavitele, přičemž toto vyhledávání se provádí v části 
Evidence vedené pro závěti, u nichž jsou známa rodná čísla pořizovatelů, 

b) podle data narození zůstavitele, přičemž toto vyhledávání se provádí v části 
Evidence vedené pro závěti, u nichž jsou známa pouze data narození pořizovatelů, 

c) podle jména a příjmení zůstavitele, přičemž toto vyhledávání se provádí v části 
Evidence vedené pro závěti, u nichž není známo ani datum narození pořizovatele. 

 

(2) Požadované údaje o listinách o správě dědictví jsou v Evidenci vyhledávány  
a)  podle rodného čísla zůstavitele, přičemž toto vyhledávání se provádí v části 

Evidence vedené pro listiny o správě dědictví, u nichž jsou známa rodná čísla 
pořizovatelů, 

b) podle data narození zůstavitele, přičemž toto vyhledávání se provádí v části 
Evidence vedené pro listiny o správě dědictví, u nichž jsou známa pouze data 
narození pořizovatelů. 

 

     (3) V Evidenci lze provést vyhledávání pouze podle jména a příjmení pořizovatele.   
Toto vyhledávání se však provádí pouze tehdy, jsou-li pro to zvláštní důvody. 
 

ČÁST  ČTVRTÁ 
Uchovávání, evidování a přesun údajů,  kontrolní soupis 

 
§ 12 

 

Uchovávání a evidování údajů 
 

     (1) Informace požadované a poskytnuté pomocí elektronického přenosu dat se 
v Evidenci uchovávají.  
     (2) Žádosti a sdělení v písemné podobě Komora eviduje.  
     (3) Na základě  žádosti podle § 35a odst. 3 notářského řádu založí notář spis. 

 
§ 13 

 

Prohlášené závěti 
 

     (1) Údaje o závěti, jejíž stav a obsah byl zjištěn v dědickém řízení (dále jen 
„prohlášená závěť”), přesune do zvláštní části Evidence vedené pro prohlášené závěti 
notář,  který stav a obsah závěti zjistil, pomocí elektronického přenosu dat.  Zjistil-li 
stav a obsah závěti soud, přesune údaje o prohlášené závěti do Evidence notář, který 
soud o zjištění stavu a obsahu závěti požádal. 
 

     (2) Při postupu podle odstavce 1 notář zapíše do Evidence mimo údajů o prohlášené 
závěti označení soudu, který vede řízení o dědictví, spisovou značku dědického spisu  
a údaj o přesunutí závěti do zvláštní části Evidence. Ustanovení § 5 odst. 5 platí 
obdobně. 
 

     (3) Dojde-li v řízení o dědictví ke zjištění stavu a obsahu závěti, o níž se později 
zjistí, že není závětí zůstavitele, obnoví notář neprodleně po tomto zjištění zápis této 
závěti v Evidenci. Ustanovení § 5 odst. 5 platí obdobně. Notář provede i další opatření, 
aby evidování a úschova závěti byly uvedeny do původního stavu. 

 
§ 14 

 



Prohlášené listiny o správě dědictví 
 

     (1) Údaje o listině o správě dědictví, jejíž stav a obsah byl zjištěn v dědickém řízení 
(dále jen „prohlášená listina o správě dědictví”), přesune do zvláštní části Evidence 
vedené pro prohlášené listiny o správě dědictví pomocí elektronického přenosu dat 
notář, který stav a obsah listiny o správě dědictví zjistil.  
 

     (2) Při postupu podle odstavce 1 notář zapíše do Evidence mimo údajů o prohlášené 
listině o správě dědictví označení soudu, který vede dědické řízení, spisovou značku 
dědického spisu a údaj o přesunutí listiny o správě dědictví do zvláštní části Evidence. 
 

(3) Ustanovení § 13 odst. 3 platí přiměřeně. 
 

§ 15 
 

Kontrolní soupisy 
 

     (1) Notář může vyhotovit pomocí elektronického přenosu dat kontrolní soupis 
evidovaných závětí, jejichž stav a obsah dosud nebyl zjištěn,  a kontrolní soupis 
evidovaných listin o správě dědictví, jejichž stav a obsah dosud nebyl zjištěn.  
 

     (2) Kontrolní soupisy podle odstavce 1 obsahují všechny evidované údaje o 
závětích a  o listinách o správě dědictví uložených u notáře, který kontrolní soupis 
vyhotovil. 
 

ČÁST PÁTÁ 
 

Platby 
 

§ 16 
 

Náhrady provozních nákladů 
 

     (1) Výši náhrad provozních nákladů Komory spojených s prováděním zápisů, změn 
a výmazů dat v Evidenci stanoví usnesením prezidium Komory. 
 

     (2) Náhrady provozních nákladů podle odstavce 1 vzniklé v souvislosti s notářskou 
činností platí notář, přičemž se jedná o jeho hotový výdaj.  
 

     (3) Náhradu provozních nákladů spojených se sdělením Komory neplatí soudy a 
státní orgány. 
 

§ 17 
Odměna 

 

     Komoře náleží za jedno sdělení podle tohoto předpisu odměna ve výši 50 Kč a 
částka odpovídající dani z přidané hodnoty , kterou je Komora povinna z odměny 
odvést. 
 

ČÁST ŠESTÁ 

Zrušovací ustanovení 
     Zrušuje se dosavadní předpis Notářské komory České republiky, kterým se stanoví 
postup při vedení, správě a provozu Centrální evidence závětí (předpis o CEZ). 


