Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle § 37 odst. 3 písm. m) zákona č.
358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž
udělilo souhlas Ministerstvo spravedlnosti podle § 37 odst. 4 tohoto zákona, úplné znění po novele,
přijaté sněmem Notářské komory České republiky 21. 6. 2022, souhlas Ministerstva spravedlnosti
pod č.j. MSP-11/2022-ODKA-NOT/9 ze dne 21. 7. 2022:

Předpis Notářské komory České republiky

Kárný řád
Sněm Notářské komory České republiky podle § 37 odst. 3 písm. m) zákona č. 358/1992 Sb.,
o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, přijal tento kárný řád:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§1
Účel předpisu
Tento předpis Notářské komory České republiky (dále jen „Komora“) upravuje podrobnosti
o činnosti kárné komise Komory (dále jen „komise“) a podrobnosti o kárném řízení.

§ 1a
Základní pojmy
(1) Kárným řízením se pro účely tohoto předpisu rozumí
a) kárné řízení podle § 48 až 50a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský
řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“),
b) řízení podle § 51a notářského řádu o přestupcích a podle zákona o některých opatřeních proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, nebo
c) řízení podle § 51 notářského řádu.
(2) Kárně obviněným se pro účely tohoto předpisu rozumí
a) kárně obviněný podle § 49 odst. 7 notářského řádu,
b) notář jako povinná osoba podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu v případě řízení podle odst. 1 písm. b),
c) osoba podle § 51a odst. 2 notářského řádu, nebo
d) osoba podle § 51 notářského řádu.
(3) Kárnou žalobou se pro účely tohoto předpisu rozumí
a) kárná žaloba podle § 49 notářského řádu,
b) kárná žaloba, kterou se zahajuje řízení o přestupku podle § 51a notářského řádu, nebo
c) návrh podle § 51 notářského řádu.
(4) Kárným žalobcem se pro účely tohoto zákona rozumí
a) kárný žalobce podle § 49 odst. 4 nebo § 51a odst. 2 notářského řádu, nebo
b) navrhovatel podle § 51 notářského řádu.

ČÁST DRUHÁ
KOMISE
§2
(1) Komisi svolává její předseda (dále jen „předseda komise“) podle potřeby, nejméně
jednou za rok. Jednání komise řídí předseda komise, který o jejím jednání vyhotoví zápis.
Předseda komise může rozhodnout, že jednání komise, včetně jejího rozhodování, se uskuteční
s využitím technických prostředků na dálku (online videokonference).
(2) Komise je schopná usnášení, je-li na jednání zúčastněna nadpoloviční většina jejích
členů. K přijetí rozhodnutí je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech členů komise.
(3) Komise shromažďuje a vyhodnocuje poznatky z kárných řízení a předkládá zprávu o
své činnosti za uplynulý kalendářní rok sněmu Komory.
(4) Nestanoví-li tento předpis jinak, rozhoduje komise o návrhu, že zdravotní stav notáře mu
trvale neumožňuje řádně vykonávat činnost notáře (§ 51 notářského řádu), přiměřeně podle
části čtvrté až šesté tohoto předpisu.
ČÁST TŘETÍ
KÁRNÉ ORGÁNY
Kárný senát
§3
(1) Určení členů kárného senátu pro kárné řízení losem provádí předseda komise
bezodkladně po zahájení kárného řízení za přítomnosti alespoň jednoho dalšího člena komise.
Losuje se vždy ze všech členů komise, přičemž nejdříve se vylosuje předseda kárného senátu a
poté dva přísedící. Do losování se nezařazuje člen komise, který je kárně obviněným. O
losování se vyhotoví zápis, který podepíší předseda komise a člen komise, který byl losování
přítomen.
(2) Funkce člena kárného senátu zaniká
a) dnem jeho smrti,
b) dnem pozastavení výkonu činnosti notáře nebo dnem jeho odvolání ministrem
spravedlnosti,
c) dnem, kdy přestal být členem komise,
d) dnem, kdy byl vyloučen z projednávání a rozhodování věci,
e) dnem odvolání z funkce člena kárného senátu.
(3) Zanikne-li funkce některého z členů kárného senátu, předseda komise bezodkladně určí
a písemně jmenuje nového člena kárného senátu, přičemž při jeho určení postupuje obdobně
podle odstavce 1. Dosud provedené důkazy se v kárném řízení provedou znovu pouze
v případě, že to navrhne některý z účastníků kárného řízení.
§4

(1) Z projednávání a rozhodování věci je vyloučen člen kárného senátu, u něhož lze mít
důvodnou pochybnost o nepodjatosti pro jeho poměr k projednávané věci, k účastníkům
kárného řízení nebo k jejich zástupcům. Jakmile se člen kárného senátu dozví o skutečnostech,
pro které je vyloučen, oznámí to neprodleně předsedovi komise. Do rozhodnutí předsedy
komise podle odstavce 2 může činit jen takové úkony, které nesnesou odkladu.
(2) O vyloučení člena kárného senátu z důvodů uvedených v odstavci 1 rozhodne bez
odkladu k námitce účastníka nebo z podnětu člena kárného senátu předseda komise. Námitku
lze vznést nejpozději při prvním jednání ve věci, ke kterému byli účastníci kárného řízení
předvoláni, a kterého se člen kárného senátu, o jehož vyloučení se jedná, zúčastnil.
(3) Je-li členem kárného senátu, o jehož vyloučení má být rozhodováno, předseda komise,
rozhodne o jeho vyloučení prezident Komory, případně viceprezident Komory, rozhoduje-li se
o kárné žalobě podané prezidentem Komory nebo se prezident Komory ve věci jinak účastní.
Dozví-li se předseda komise o skutečnostech, pro které je vyloučen, oznámí to neprodleně
prezidentovi Komory, má-li rozhodovat o jeho vyloučení, jinak viceprezidentovi Komory.
§5
Požádá-li písemně člen kárného senátu o odvolání z funkce člena kárného senátu, předseda
komise ho z funkce odvolá, jsou-li důvody žádosti zvláštního zřetele hodné. Je-li tímto členem
kárného senátu předseda komise, rozhoduje o jeho odvolání prezident Komory, případně
viceprezident Komory, rozhoduje-li se o kárné žalobě podané prezidentem Komory nebo se
prezident Komory ve věci jinak účastní.
Odvolací kárný senát
§6
(1) Prezidium Komory (dále jen „prezidium“) navrhne předsedu a dva členy kárného senátu,
který bude rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí kárného senátu (dále jen „odvolací senát“),
na nejbližším jednání prezidia poté, co byl předsedou kárného senátu předložen prezidiu kárný
spis (dále jen „spis“) s odvoláním.
(2) Určení členů odvolacího senátu losem provádí prezident Komory, případně
viceprezident Komory za podmínek stanovených notářským řádem, bezodkladně poté, co
obdrží návrh podle odstavce 1, a to za přítomnosti alespoň jednoho dalšího člena prezidia. Do
losování se nezařazuje člen prezidia, který je účastníkem kárného řízení. O losování se vyhotoví
zápis, který podepíšou prezident Komory, případně viceprezident Komory, a člen prezidia,
který byl losování přítomen.
(3) Ustanovení § 4 odst. 1 platí pro členy odvolacího senátu obdobně s tím, že oznámení se
činí prezidentovi Komory, případně viceprezidentovi Komory za podmínek stanovených
notářským řádem. To platí i pro rozhodování o podjatosti člena odvolacího senátu. Námitku
podjatosti lze vznést nejpozději při první jednání ve věci před odvolacím senátem, ke kterému
byli účastníci kárného řízení předvoláni, a kterého se člen odvolacího senátu, o jehož vyloučení
se jedná, zúčastnil.

a)

(4) Funkce člena odvolacího senátu dále zaniká
dnem jeho smrti,

b) dnem pozastavení výkonu činnosti notáře nebo dnem jeho odvolání ministrem
spravedlnosti,
c) dnem, kdy byl vyloučen z projednávání a rozhodování věci,
d) dnem odvolání z funkce člena odvolacího senátu.
(5) Požádá-li písemně člen odvolacího senátu o odvolání z funkce člena odvolacího senátu,
prezident Komory, případně viceprezident Komory za podmínek stanovených notářským
řádem, ho z funkce odvolá, jsou-li důvody žádosti zvláštního zřetele hodné.
(6) Zanikne-li funkce některého z členů odvolacího senátu, je jmenován nový člen stejným
postupem, jako byl jmenován člen, jehož funkce zanikla. Provedené důkazy se v řízení o
odvolání provedou znova pouze v případě, že to navrhne některý z účastníků řízení.
ČÁST ČTVRTÁ
KÁRNÁ ŽALOBA
§7
(1) Kárné řízení se zahajuje doručením kárné žaloby Komoře, která bez zbytečného odkladu
založí spis a předá kárnou žalobu v elektronické podobě předsedovi komise.
(2) Kárná žaloba doručená Komoře v elektronické podobě musí být podepsána uznávaným
elektronickým podpisem; to neplatí v případě doručování prostřednictvím datové schránky. Jeli kárná žaloba v elektronické podobě elektronicky podepsána podle věty první, provede
Komora její konverzi do listinné podoby a listinu založí do spisu. Při doručení kárné žaloby do
datové schránky Komory se kárná žaloba vytiskne a listina společně s doručenkou se založí do
spisu.
(3) Neobsahuje-li kárná žaloba náležitosti podle § 49 odst. 6 notářského řádu nebo není-li
kárná žaloba podepsána, vyzve předseda komise kárného žalobce k odstranění vad podání ve
lhůtě, kterou mu k tomu určí a která nesmí být kratší než 15 dnů.
(4) Společně s vyrozuměním a poučením podle § 49 odst. 7 notářského řádu doručí předseda
komise kárně obviněnému stejnopis nebo kopii kárné žaloby. Bylo-li postupováno podle
odstavce 3, předseda komise doručí kárně obviněnému kárnou žalobu až poté, co byly
odstraněny její vady nebo marně uplynula lhůta k odstranění vad. Předseda komise současně
sdělí kárně obviněnému jména a funkce určených členů kárného senátu, kteří budou o kárné
žalobě rozhodovat, s poučením o právu vznést proti nim námitku podjatosti (§ 4 odst. 1).
Předseda komise vyzve kárně obviněného, aby se ve lhůtě, která nesmí být kratší než 15 dnů,
ke kárné žalobě písemně podáním adresovaným Komoře vyjádřil.
(5) Jedná-li se o kárné řízení podle § 1a odst. 1 písm. b), předseda komise při postupu podle
odstavce 4 sdělí bezodkladně Komoře informace podle § 52a odst. 2 písm. a) až e) zákona o
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
k zajištění zákonné povinnosti Komory podle tohoto ustanovení.
§8

Byly-li ohledně téhož skutku podány kárné žaloby více kárnými žalobci, rozhodne předseda
komise o společném projednání těchto žalob. Ve věci rozhodne kárný senát, který byl ustanoven
jako první.
§9
Předseda komise předá spis převedený do elektronické podoby předsedovi kárného senátu
prostřednictvím Komory bezodkladně poté, co byly v řízení provedeny potřebné úkony včetně
rozhodnutí o případné námitce podjatosti člena kárného senátu.
§ 10
Kárnou žalobu může vzít kárný žalobce zpět do doby, než se kárný senát odebere k poradě
(§ 18).
ČÁST PÁTÁ
ZASTAVENÍ A PŘERUŠENÍ KÁRNÉHO ŘÍZENÍ
§ 11
(1) Mimo důvodů uvedených v § 49b odst. 1 notářského řádu kárný senát kárné řízení
zastaví, neodstranil-li kárný žalobce vady kárné žaloby ve lhůtě určené podle § 7 odst. 3 a
v kárném řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, nebo vzal-li kárný žalobce kárnou
žalobu zpět podle § 10. Důvodem pro zastavení kárného řízení není skutečnost, že kárný
žalobce přestal vykonávat funkci, na jejímž základě byl oprávněn podat kárnou žalobu. V řízení
na straně kárného žalobce pokračuje ten, kdo tuto funkci dále vykonává.
(2) Kárný senát může kárné řízení podle § 1a odst. 1 písm. a) přerušit, požádal-li kárně
obviněný notář ministra spravedlnosti o své odvolání, až do rozhodnutí o této žádosti.
(3) Kárný senát může rozhodnout o zastavení nebo přerušení řízení i bez jednání.
ČÁST ŠESTÁ
ŘÍZENÍ VEDENÉ KÁRNÝM SENÁTEM
§ 12
Příprava jednání
(1) Nerozhodne-li kárný senát o zastavení nebo přerušení kárného řízení, nařídí předseda
kárného senátu jednání k projednání věci tak, aby se konalo nejpozději do 3 měsíců ode dne,
kdy obdržel spis. Předseda kárného senátu předvolá účastníky kárného řízení, jejich zástupce,
případně opatrovníka kárně obviněného, a ostatní osoby, jejichž přítomnost je při jednání třeba.
(2) Předseda kárného senátu připraví jednání tak, aby bylo možno o věci rozhodnout při
jednom jednání.
(3) Jednání se konají v místě určeném předsedou kárného senátu, zpravidla v sídle Komory.

(4) Předvolání k jednání musí být účastníkům kárného řízení a jejich zástupcům, případně
opatrovníkům, doručeno nejméně 15 dnů přede dnem, kdy se jednání má konat.
(5) V případě, kdy není jako kárné opatření nebo správní trest navrhováno odvolání notáře,
předseda kárného senátu může se souhlasem kárně obviněného rozhodnout, že jednání kárného
senátu, včetně jeho rozhodování, se uskuteční s využitím technických prostředků na dálku
(online videokonference). Odstavce 1 až 4 se použijí přiměřeně.

§ 13
Rozhodování předsedy kárného senátu
(1) Předseda kárného senátu rozhoduje ve všech věcech souvisejících s vedením kárného
řízení, které nejsou zákonem nebo tímto kárným řádem svěřeny kárnému senátu nebo jinému
orgánu Komory. Proti těmto rozhodnutím není odvolání přípustné. O námitce toho, kdo
nesouhlasí s opatřením nebo rozhodnutím předsedy kárného senátu, rozhodne kárný senát.
(2) Rozhodnutí předsedy kárného senátu přijatá při jednání se účastníkům vyhlašují.
Jednání
§ 14
(1) Jednání nařízené podle § 12 odst. 1 nebo 5 řídí předseda kárného senátu. Jednání je
neveřejné a koná se za stálé účasti všech členů kárného senátu.
(2) Předseda kárného senátu vede jednání tak, aby směřovalo k opatření důkazů pro
spravedlivé posouzení a rozhodnutí věci a aby probíhalo důstojně.
§ 15
(1) Nenavrhl-li kárný žalobce kárné opatření nebo správní trest odvolání notáře a požádalli, aby se jednání konalo i bez jeho účasti, může kárný senát jednat bez jeho účasti.
(2) Nezúčastnil-li se kárně obviněný jednání, ačkoliv mu bylo předvolání řádně doručeno a
nepožádal-li z důležitého důvodu o odročení jednání, může kárný senát jednat bez jeho účasti.
(3) Objeví-li se překážka, pro kterou nelze jednání provést nebo v něm pokračovat, rozhodne
předseda kárného senátu o odročení jednání.
§ 16
(1) Jednání zahájí předseda kárného senátu, který poté udělí slovo kárnému žalobci k
přednesení kárné žaloby. Není-li kárný žalobce účasten, přečte žalobu předseda kárného senátu.
Poté umožní předseda kárného senátu kárně obviněnému, aby se ke kárné žalobě vyjádřil. Neníli kárně obviněný účasten, přečte předseda kárného senátu jeho písemné vyjádření ke kárné
žalobě, bylo-li podáno.
(2) Po skončení dokazování umožní předseda kárného senátu závěrečnou řeč kárnému
žalobci a po něm kárně obviněnému.

§ 17
(1) O průběhu jednání se sepisuje protokol. Zapisovatelem je zpravidla zaměstnanec
Komory.
(2) V protokolu se zejména označí projednávaná věc, uvedou se zúčastnění, vylíčí se průběh
dokazování a uvede se obsah přednesů a výrok rozhodnutí.
(3) Protokol o jednání podepisují předseda kárného senátu a zapisovatel.
Rozhodování kárného senátu
§ 18
(1) Předseda kárného senátu svolá poradu kárného senátu k přijetí rozhodnutí zpravidla
bezprostředně po skončení závěrečných řečí.
(2) Rozhodnutí kárného senátu se přijímá hlasováním, přičemž k přijetí rozhodnutí je třeba
souhlasu většiny všech členů kárného senátu. Kárný senát nejdříve hlasuje o tom, zda se kárně
obviněný kárného provinění nebo přestupku dopustil. Je-li výsledek hlasování kladný, hlasuje
se o tom, zda bude uloženo kárné opatření nebo správní trest navržené kárným žalobcem. Je-li
výsledek hlasování takový, že nebude uloženo kárné opatření nebo správní trest, které navrhl
kárný žalobce, navrhne předseda kárného senátu jedno z kárných opatření uvedených v § 48
odst. 3 až 5 notářského řádu nebo správní trest. Není-li tento návrh přijat, navrhuje předseda
senátu opakovaně kárná opatření nebo správní tresty, dokud není jeho návrh přijat.
(3) O hlasování podle odstavce 2 se vyhotoví samostatný protokol, který podepisují všichni
členové kárného senátu. Do spisu se protokol založí v zalepené obálce opatřené uzávěrou.
§ 19
(1) Rozhodnutí vyhlásí předseda kárného senátu bezprostředně po jeho přijetí. Uvede přitom
podstatné důvody, které kárný senát k přijetí rozhodnutí vedly a poučí účastníky kárného řízení
o opravných prostředcích. Předseda kárného senátu nebo jím pověřený člen kárného senátu do
1 měsíce ode dne vyhlášení rozhodnutí vyhotoví písemně rozhodnutí, které podepisuje předseda
kárného senátu. Rozhodnutí lze vyhotovit v elektronické podobě, přičemž jej předseda kárného
senátu opatří kvalifikovaným elektronickým podpisem notáře a kvalifikovaným časovým
razítkem.
(2) Při doručování rozhodnutí se Komora řídí písemným pokynem předsedy kárného senátu.
Do spisu se založí doručenka rozhodnutí, které bylo zasláno do datové schránky, nebo
doručenka vrácená poskytovatelem poštovních služeb.
(3) Právní moc rozhodnutí vyznačí Komora na základě pokynu předsedy kárného senátu na
písemné vyhotovení rozhodnutí doložkou, která obsahuje datum, kdy rozhodnutí nabylo právní
moci, datum vyznačení doložky a podpis osoby, která právní moc vyznačila.
(4) Je-li rozhodnutí kárného senátu na základě rozhodnutí soudu ve správním soudnictví
zrušeno, předseda kárného senátu vyznačí na rozhodnutí jeho zrušení s uvedením data a důvodu
a připojí svůj podpis.

(5) Jde-li o kárné řízení podle § 1a odst. 1 písm. b), předseda kárného senátu po
pravomocném ukončení řízení sdělí Komoře způsob ukončení řízení a současně doručí
elektronický stejnopis rozhodnutí opatřený doložkou právní moci k zajištění zákonné
povinnosti Komory podle § 52a odst. 3 zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu.
§ 20
Zásady ukládání kárných opatření a správních trestů

(1) Při ukládání kárného opatření nebo správního trestu přihlíží kárný senát zejména k povaze
skutku a jeho závažnosti, k okolnostem, za nichž byl spáchán, k míře zavinění kárně
obviněného, k přitěžujícím a polehčujícím okolnostem, k tomu, zda mu bylo v minulosti
uloženo kárné opatření nebo správní trest, k osobě kárně obviněného, jakož i k jeho osobním
poměrům.
(2) Jako k polehčující okolnosti se přihlédne zejména k tomu, že kárně obviněný napomáhal
k odstranění škodlivého následku kárného provinění nebo přestupku nebo dobrovolně nahradil
způsobenou škodu, oznámil přestupek příslušnému orgánu a při jeho objasňování účinně
napomáhal, nebo spáchal kárné provinění nebo přestupek pod vlivem hrozby nebo nátlaku,
anebo pod tlakem podřízenosti nebo závislosti na jiném.
(3) Jako k přitěžující okolnosti se přihlédne zejména k tomu, že kárně obviněný spáchal více
kárných provinění nebo přestupků, nebo je spáchal opakovaně.
ČÁST OSMÁ
ODVOLACÍ ŘÍZENÍ
§ 21
Zásady odvolacího řízení
Pro odvolací řízení se použijí přiměřeně ustanovení části šesté. Důkazy se provádějí jen
tehdy, vzniknou-li pochybnosti o správnosti a úplnosti skutkových zjištění ohledně
přezkoumávané části rozhodnutí nebo je-li třeba k objasnění věci důkazy opakovat či provádět
důkazy další.
§ 22
Postup po podání odvolání
(1) Je-li proti rozhodnutí kárného senátu podáno odvolání, vyznačí se ve spisu datum a čas
jeho doručení Komoře a způsob, jakým bylo odvolání podáno. Pro odvolání v elektronické
podobě platí § 7 odst. 2 obdobně.
(2) Není-li odvolání odůvodněno nebo není-li odvolání podepsáno, předseda senátu vyzve
odvolatele k odstranění vad a stanoví k tomu lhůtu, která nesmí být kratší než 15 dnů. Stejnopis
nebo kopii odvolání po odstranění vad zašle ostatním účastníkům kárného řízení.

(3) Do spisu se založí výpis ze zápisu z jednání prezidia, při němž byli navrženi předseda a
další dva členové odvolacího senátu, a losem určení další dva členové odvolacího senátu. Výpis
ze zápisu podepíší tajemník Komory a prezident Komory, případně viceprezident Komory za
podmínek stanovených notářským řádem. Do spisu se dále založí listina o jmenování předsedy
a dalších dvou členů odvolacího senátu.
(4) Komora poté předá předsedovi odvolacího senátu spis převedený do elektronické
podoby. Předseda odvolacího senátu sdělí kárně obviněnému jména, případně funkce,
ustanovených členů odvolacího senátu, kteří budou o odvolání rozhodovat, s poučením o právu
vznést proti nim námitku podjatosti.
§ 23
Odmítnutí odvolání
(1) Odvolací senát odvolání odmítne, jestliže
a) odvolání bylo podáno opožděně,
b) odvolání bylo podáno osobou, která není k podání odvolání oprávněna,
c) nebyly odstraněny vady odvolání ve stanové lhůtě podle § 22 odst. 2.
(2) Jako opožděné nemůže být odmítnuto odvolání, které odvolatel podal opožděně jen
proto, že se řídil nesprávným poučením kárného senátu.
(3) Odvolací senát může rozhodnout podle odstavce 1 i bez jednání.
§ 24
Přezkoumání rozhodnutí
(1) Neodmítne-li odvolací senát odvolání podle § 23 odst. 1, přezkoumá odůvodněnost
výroků odvoláním napadeného rozhodnutí, jakož i správnost postupu v kárném řízení, které
tomuto rozhodnutí předcházelo, a to z hlediska vytýkaných vad. K vadám, které nejsou
odvoláním vytýkány, odvolací senát přihlíží, jen pokud mají vliv na správnost rozhodnutí.
(2) Směřuje-li odvolání jen proti některému výroku rozhodnutí, přezkoumá odvolací senát z
hledisek uvedených v odstavci 1 jen tento výrok. Mají-li však ve zrušeném výroku podklad i
další výroky, zruší odvolací senát i tyto výroky. Mají-li vytýkané vady svůj původ v jiném
výroku než v tom, proti němuž směřuje odvolání, přezkoumá odvolací senát i správnost
takového výroku, souvisí-li s odvoláním napadeným výrokem.
§ 25
Zastavení řízení
(1) Odvolací senát řízení o odvolání zastaví, je-li nejpozději před jeho poradou o rozhodnutí
o odvolání vzato odvolání zpět.
(2) Odvolací senát odvoláním napadené rozhodnutí zruší a kárné řízení zastaví, jsou-li k
tomu důvody uvedené v § 49b odst. 1 notářského řádu.
(3) Odvolací senát může rozhodnout podle odstavců 1 a 2 i bez jednání.
§ 26
Rozhodnutí ve věci

(1) Odvolací senát odvoláním napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a v rozsahu zrušení
rozhodne ve věci samé, pokud je odvolání důvodné, zejména pokud dospěje k závěru, že
a) v napadeném rozhodnutí bylo vysloveno, že se kárně obviněný dopustil kárného provinění
nebo přestupku, ačkoliv nebylo prokázáno, že se stal skutek, pro nějž byla kárná žaloba
podána, nebo nebylo prokázáno, že skutek, pro nějž byla kárná žaloba podána, spáchal kárně
obviněný anebo skutek, pro nějž byla kárná žaloba podána, není kárným proviněním nebo
přestupkem,
b) kárný senát kárné řízení zastavil, ačkoliv k tomu nebyly dány důvody,
c) kárný senát kárně obviněného kárné žaloby zprostil, ačkoliv bylo prokázáno, že se stal
skutek, pro nějž byla podána kárná žaloba, že tento skutek je kárným proviněním nebo
přestupkem a že jej spáchal kárně obviněný,
d) uložené kárné opatření nebo správní trest jsou nepřiměřené.
(2) Jestliže je vadná jen část napadeného výroku rozhodnutí a lze ji oddělit od ostatních částí,
zruší odvolací senát rozhodnutí jen v této části. Zruší-li celý výrok rozhodnutí, zruší i další
výroky, které mají ve zrušeném výroku svůj podklad.
(3) V neprospěch kárně obviněného může odvolací senát rozhodnout jen na základě odvolání
kárného žalobce.
(4) Rozhodne-li odvolací senát o vině kárně obviněného a uloží mu kárné opatření nebo
správní trest, rozhodne vždy i o náhradě nákladů řízení podle § 49c odst. 4 notářského řádu ve
výši podle § 29 odst. 1.
§ 27
Vrácení věci
(1) Spočívá-li vada napadeného rozhodnutí jen v tom, že v něm některý výrok chybí nebo je
neúplný, může odvolací senát, aniž rozhodnutí zruší, věc kárnému senátu vrátit s pokynem, aby
o chybějícím výroku rozhodl nebo neúplný výrok doplnil.
(2) Je-li po zrušení napadeného rozhodnutí nebo některé jeho části nutno učinit ve věci
rozhodnutí nové, může odvolací senát věc vrátit kárnému senátu, jsou-li skutková zjištění
provedená v řízení před kárným senátem tak nedostatečná, že je nutno provádět rozsáhlé nebo
obtížně proveditelné doplnění dokazování.
(3) Kárný senát, jemuž věc byla vrácena, je vázán právním názorem, který vyslovil ve svém
rozhodnutí odvolací senát, a je povinen provést úkony a doplnění, jejichž provedení odvolací
senát stanovil.
§ 28
Zamítnutí odvolání
Odvolací senát odvolání zamítne, shledá-li, že odvolání není důvodné.
ČÁST OSMÁ
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 29

Náklady kárného řízení
Náklady kárného řízení podle § 49c odst. 4 notářského řádu se stanoví paušální částkou
20 000 Kč.

§ 30
Doručování
Písemnost určená kárnému žalobci se doručuje do datové schránky instituce, v jejímž čele
stojí. Písemnost určená jiné osobě se doručuje do její datové schránky, má-li ji zřízenou, jinak
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb doporučeně do vlastních rukou s doručenkou.
Písemnost lze doručit také osobním předáním s pořízením záznamu, kdo, komu a kdy písemnost
doručil. Tento záznam podepíše doručující osoba a osoba, jíž je doručováno. Jinak se při
doručování použije správní řád.

§ 31
Pověření
K úkonům v řízení mimo jednání může předseda kárného senátu nebo předseda odvolacího
senátu pověřit jiného člena senátu.
§ 32
Administrativní úkony
Veškeré administrativní úkony v kárném řízení provádí Komora, podle stavu řízení na
základě pokynů předsedy komise, předsedy kárného senátu nebo předsedy odvolacího senátu.

§ 32a
Evidence kárných řízení
O kárných řízeních vede Komora evidenci v rejstříku kárných řízení označeném písmeny KK
(dále jen „rejstřík“). V rejstříku se eviduje:
a) pořadové číslo kárné žaloby, které se v každém kalendářním roce přiděluje postupně
počínaje číslem 1,
b) údaj, zda bylo řízení zahájeno na základě kárné žaloby podané podle § 1a odst. 3 písm. a),
b) nebo c),
c) datum a způsob doručení kárné žaloby Komoře,
d) označení kárného žalobce jménem, příjmením a funkcí, na jejímž základě žalobu podává,
e) označení kárně obviněného jménem, příjmením a funkcí, případně údajem, z jakého titulu
je osoba činná pro notáře nebo notářskou komoru, a adresou trvalého pobytu,
f) datum vydání konečného rozhodnutí ve věci,
g) datum podání odvolání proti rozhodnutí ve věci,
h) datum vydání rozhodnutí odvolacího senátu,
i) datum nabytí právní moci rozhodnutí,
j) datum zapůjčení spisu soudu na základě jeho žádosti, označení tohoto soudu, důvod žádosti
a datum vrácení spisu,

k) údaj, kde, u koho a odkdy se spis nachází; nachází-li se spis u Komory, uvede se osoba, u
které se spis nachází.
l) u pravomocně ukončeného kárného řízení podle § 1a odst. 1 písm. b) datum uveřejnění
Komorou způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 53 zákona o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

§ 33
Spis
(1) Komora založí spis v listinné podobě poté, co byla Komoře doručena kárná žaloba. Za
vedení spisu odpovídají předseda komise, předseda kárného senátu a předseda odvolacího
senátu podle toho, v jaké fázi se kárné řízení nachází.
(2) Spis se označí spisovou značkou, kterou tvoří písmena KK a pořadové číslo kárné žaloby
lomené označením roku, v němž byla žaloba podána (např. KK 2/2021).
(3) Pro nakládání s písemnostmi v elektronické podobě platí postup podle § 7 odst. 2
obdobně. Nelze-li konverzi provést, oznámí to Komora osobě uvedené v odstavci 1. Konverzi
příloh do listinné podoby provede Komora jen na základě pokynu této osoby.
(4) Je-li písemnost doručena jiným způsobem než do datové schránky, Komora ji opatří
podacím razítkem Komory, které obsahuje datum, čas a způsob doručení. Pracovník Komory,
který písemnost přijal, se k podacímu razítku podepíše.
(5) Ve spisu se označují jednotlivé listy chronologicky pořadovými čísly počínaje číslem 1.
Má-li písemnost více listů, označí se jen jedním číslem na prvním listu písemnosti.
(6) Součástí spisu je zejména kárná žaloba, písemná vyjádření, protokol o jednání, protokol
o hlasování, odvolání, záznamy, jakož i jiné písemnosti a ostatní důkazní prostředky, které byly
v průběhu kárného řízení účastníky kárného řízení předloženy nebo v souladu se zákonem a
tímto kárným řádem kárnými orgány získány.
(7) Do spisu jsou oprávněni nahlížet a činit si z něj výpisy účastníci kárného řízení, jejich
zástupci a opatrovníci. Z důležitých důvodů tak mohou činit se souhlasem osoby uvedené
v odstavci 1 i jiné osoby. O nahlédnutí do kárného spisu se do spisu učiní záznam. Nahlédnutí
do spisu je možné jen v sídle Komory.
(8) Do 15 dnů po právní moci konečného rozhodnutí předseda kárného senátu nebo předseda
odvolacího senátu udělí Komoře pokyn, jak má být se spisem naloženo a předá spis Komoře.
(9) Komora uchovává spis v listinné podobě po dobu 10 let ode dne, kdy nabylo právní moci
rozhodnutí, kterým kárné řízení skončilo. Po uplynutí této doby postupuje Komora podle
zvláštních právních předpisů.
§ 33a
Oběh spisu
(1) Písemnosti obsažené ve spisu Komora převede do elektronické podoby bez zbytečného
odkladu po jejich obdržení, a tuto podobu zpřístupní osobě podle § 33 odst. 1 v souladu s tímto

předpisem. Komora udržuje elektronickou podobou písemností podle věty první
aktualizovanou. Předseda kárného senátu nebo odvolacího senátu může rozhodnout, že některé
písemnosti obsažené ve spisu se do elektronické podoby převádět nebudou.
(2) Spis je uložen v sídle Komory. Nevznikne-li v průběhu kárného řízení důvod vycházet
z písemností obsažených ve spisu, vychází se z elektronické podoby těchto písemností.
(3) Na základě žádosti osob uvedených v § 33 odst. 1 jim Komora spis poskytne.
(4) Pro oběh spisu mezi osobami uvedenými v § 33 odst. 1 platí, že osoba, která má spis
v držení, spis jiné osobě předá jen prostřednictvím Komory, která předání spisu zaeviduje.
(5) Má-li být spis předán Komoře, zašle se jí prostřednictvím poskytovatele poštovních
služeb doporučeně do vlastních rukou s doručenkou nebo se předá Komoře osobně.
§ 33b
Postup po podání žaloby ve správním soudnictví
(1) Je-li po pravomocném skončení věci podána žaloba ve správním soudnictví a příslušný
soud si vyžádá spis, Komora žádost založí do spisu a spis předá předsedovi komise.
(2) Komora na základě písemného pokynu předsedy komise, který se založí do spisu, spis
předá příslušnému soudu.
(3) Poté, co je konečné rozhodnutí soudu ve věci doručeno Komoře, vyžádá Komora od
soudu jeho další vyhotovení s doložkou právní moci, obě rozhodnutí založí do spisu a spis předá
k dalším opatřením předsedovi komise.
§ 33c
Pokuty a náklady řízení
(1) Je-li pravomocným rozhodnutím stanovena povinnost kárně obviněného zaplatit
pokutu, zašle Komora elektronicky podepsané rozhodnutí s doložkou právní moci příslušné
notářské komoře, připadá-li jí výnos pokuty (§ 48 odst. 7 notářského řádu, § 51a odst. 6
notářského řádu) s tím, aby byl kárně obviněný vyzván k zaplacení pokuty, případně aby byla
pokuta příslušnou komorou vymáhána. Pokud připadá výnos pokuty Komoře, vyzve kárně
obviněného, aby ji zaplatil. Nezaplatí-li kárně obviněný pokutu, Komora ji vymáhá.
(2) Komora vyzve kárně obviněného, kterému byla pravomocným rozhodnutím uložena
povinnost zaplatit paušálně stanovené náklady kárného řízení, aby je Komoře zaplatil.
Nezaplatí-li tyto náklady ve stanovené lhůtě, Komora je vymáhá.
§ 34
Zrušovací a přechodné ustanovení
Dnem nabytí účinnosti tohoto předpisu se zrušuje kárný řád přijatý sněmem Komory dne
16.6.1993, který nabyl účinnosti udělením souhlasu Ministerstva spravedlnosti České republiky
dne 1.7.1993 pod č.j. 1181/93-NSv, ve znění novely přijaté sněmem Komory dne 9.12.1998,
která nabyla účinnosti udělením souhlasu Ministerstva spravedlnosti České republiky dne
21.12.1998. Tento předpis se však ještě použije na řízení zahájená přede dnem 1.7.2009.

§ 35
Účinnost
Tento předpis nabývá účinnosti dnem udělení souhlasu Ministerstvem spravedlnosti podle §
37 odst. 4 notářského řádu.

Přechodná a závěrečná ustanovení, předpisu, kterým se mění kárný řad řád, přijatého
sněmem 21.6.2022, souhlas Ministerstva spravedlnosti 21.7.2022:
1. Na kárná řízení, zahájená přede dnem nabytí platnosti tohoto předpisu, se použije kárný
řád ve znění platném do dne nabytí platnosti tohoto předpisu.
2. Tento předpis nabývá platnosti dnem udělení souhlasu Ministerstvem spravedlnosti
podle § 37 odst. 4 notářského řádu.

