Přijato sněmem Notářské komory České republiky 19. 8. 2021,
souhlas Ministerstva spravedlnosti pod č.j.MSP-27/2021-ODKA-NOT/8

Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle § 37 odst. 3 písm. v) 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
o Evidenci ověřených podpisů
ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení
§1
Předmět úpravy
Tento předpis upravuje vedení, provoz a správu Evidence ověřených podpisů (dále jen
„Evidence“) podle § 35m zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“).
§2
Vymezení pojmu
Evidence je vedena v elektronické podobě a vede, provozuje a spravuje ji Notářská komora
České republiky (dále jen „Komora”) v rámci Centrálního informačního systému vedeného,
spravovaného a provozovaného Komorou.
§3
Účel Evidence
V Evidenci se evidují notářem provedená ověření pravosti vlastnoručního podpisu a ověření
uznání elektronického podpisu za vlastní (dále jen „legalizace“). Evidence umožňuje každému,
aby si prostřednictvím dálkového přístupu ověřil, který notář legalizaci provedl, a na jaké
listině.
§4
Evidované údaje
(1) Do Evidence se o legalizaci zapisuje vedle údajů uvedených v § 35m odst. 1 a 2
notářského řádu také místo legalizace.
(2) Provedl-li legalizaci pověřený pracovník notáře, obsahuje Evidence označení notáře,
který pracovníka provedením legalizace pověřil. Provedl-li legalizaci zástupce notáře
ustanovený podle § 14 odst. 2 notářského řádu, nebo notářský kandidát ustanovený podle § 24
odst. 1 notářského řádu, obsahuje Evidence označení notáře, kterého zastupuje.
(3) Obsahuje-li ověřovací doložka také údaj podle § 74 odst. 3 notářského řádu, zapisuje
se do Evidence název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, které se tento údaj týká.
(4) Pro každou legalizaci přidělí Evidence jedno unikátní pořadové číslo.
ČÁST DRUHÁ
Provádění zápisů, změn a oprav
§5
Zápisy
Zápis údajů do Evidence provede dálkovým přístupem ten, kdo legalizaci provedl.
§6

Změny
Změny v údajích zapsaných v Evidenci se neprovádějí. Ustanovení § 7 tím není dotčeno.
§7
Oprava zápisu v Evidenci
(1) Oprava chyby v psaní nebo jiné zřejmé nesprávnosti v údaji zapsaném v Evidenci se
provede bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Opravu provede notář nebo ten, kdo
legalizaci provedl.
(2) Opravu podle odstavce 1 lze provést jen za současného provedení opravy chyby v
ověřovací doložce.
ČÁST TŘETÍ
Sdělování údajů o provedených legalizacích
§8
Vyhledání provedené legalizace
Komora na základě provedeného vyhledávání o provedené legalizaci dálkovým přístupem
podle všech zadaných vyhledávacích kritérií zveřejní o záznamu v Evidenci vedle údajů
uvedených v § 35m odst. 3 notářského řádu i údaj o místě a datu provedení legalizace a údaj,
zda se jedná o ověření vlastnoručního podpisu, nebo o uznání elektronického podpisu za vlastní.
Provedl-li legalizaci pracovník notáře, obsahuje informace o záznamu v Evidenci i údaj o
notáři, který pracovníka provedením legalizace pověřil, a označení pracovní pozice tohoto
pracovníka.
ČÁST ČTVRTÁ
Náhrady hotových výdajů
§9
(1) Výši náhrad hotových výdajů Komory spojených s provozem a správou Evidence podle
§ 35a odst. 4 notářského řádu stanoví usnesením prezidium Komory.
(2) Náhrady hotových výdajů podle odstavce 1 Komoře platí notář, který provedl v
Evidenci zápis.
ČÁST PÁTÁ
Závěrečné ustanovení
§ 10
Platnost a účinnost předpisu
(1) Tento předpis nabývá platnosti dnem udělení souhlasu Ministerstvem spravedlnosti
podle § 37 odst. 4 notářského řádu.
(2) Pod podmínkou schválení tohoto předpisu podle odstavce 1 nabývá předpis účinnosti
dnem od 1. 9. 2021.

