
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. x) 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:

Předpis Notářské komory České republiky
o ověřování veřejných listin ve vztahu k cizině

§ 1
Předmět úpravy

(1) Tento předpis upravuje ověřování veřejných listin vydávaných nebo ověřovaných notáři
(dále jen „apostilovaná listina“) Notářskou komorou České republiky (dále jen „Komora“)
postupem podle Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin ze dne 5. října
1961 (dále jen „Úmluva“) na základě § 35o zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti
(notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“).

(2) Komora vyhotovuje doložky o ověřování apostilovaných listin podle Článku 3 Úmluvy
(dále jen „apostila“).

§ 2
Evidence a informace

O apostilách vede Komora evidenci v elektronické podobě v rámci Centrálního informačního
systému, vedeného, spravovaného a provozovaného Komorou (dále jen „evidence“). O vydávání
apostil a náležitostech žádostí o jejich vydání informuje Komora na svých internetových
stránkách.

§ 3
Evidované údaje

V evidenci se evidují o vydaných apostilách tyto údaje:
a) stručné označení apostilované listiny,
b) označení osoby, která apostilovanou listinu podepsala a datum podpisu; nejedná-li se o

notáře, také označení notáře,
c) zda byla apostilovaná listina pracovníkovi pověřenému k vyhotovení apostily (dále jen

„pověřený pracovník“) předána osobně, nebo byla žádost o vyhotovení apostily zaslána
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dále jen „pošta“),

d) údaj, ve kterém státu má být apostilovaná listina podle prohlášení žadatele použita,
e) pořadové číslo přidělené evidencí a datum vyhotovení apostily.

§ 4
Místa pro vydávání apostil

Apostily vyhotovuje Komora ve svém sídle a v sídlech Notářské komory v Brně, Notářské
komory v Českých Budějovicích, Notářské komory v Hradci Králové, Notářské komory v
Ostravě, Notářské komory v Plzni, Notářské komory pro hlavní město Prahu, Notářské komory v
Praze a Notářské komory v Ústí nad Labem.

§ 5
Databáze podpisových vzorů a úředních razítek

(1) Pro potřeby vydávání apostil Komora vytvoří a spravuje databázi podpisových vzorů
osob oprávněných provádět legalizaci a vidimaci ve vztahu k cizině a databázi úředních razítek
používaných notáři (dále jen „databáze“). Databáze je členěna podle jednotlivých notářských
úřadů.

(2) Databáze u každého notářského úřadu obsahuje všechny podpisové vzory a otisky



používaných úředních razítek a dobu jejich platnosti.
(3) Povinnost notářů zasílat Komoře do databáze požadované údaje a formu tohoto oznámení

stanoví kancelářský řád.

§ 6
Vyhotovení apostily

(1) Pověřený pracovník v databázi srovnáním s apostilovanou listinou ověří, zda podpis a
otisk úředního razítka na apostilované listině souhlasí s podpisovým vzorem a otiskem úředního
razítka v databázi. Dále ověří údaje postupem podle § 35m odst. 3 notářského řádu, nebo údaje
postupem podle § 35n odst. 8 notářského řádu.

(2) Apostila se vyhotoví bezprostředně po ověření údajů podle odstavce 1. V případě, že
pověřený pracovník zjistí nesoulad mezi údaji na apostilované listině a údaji v databázi, nebo
s údaji zjištěnými podle odstavce 1 věta druhá, vyhotovení apostily odmítne.

(3) Apostila se vyhotoví ve formě doložky dvojjazyčně v českém a anglickém jazyce,
přičemž její obsahové náležitosti jsou uvedeny v Úmluvě. Podoba doložky musí odpovídat vzoru
uvedenému v příloze Úmluvy. Pořadové číslo apostily přidělí apostile příslušná aplikace v rámci
Centrálního informačního systému Komory. Doložka se opatří otiskem úředního razítka
Komory1).

1) § 5 zákona č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky, ve znění pozdějších předpisů

§ 7
Apostila vydaná na základě žádosti zaslané poštou

(1) Apostilu lze vydat také na základě Komoře zaslané písemné žádosti, která obsahuje
jméno a příjmení, případně název žadatele, a adresu, na kterou má být apostilovaná listina
zaslána, případně e-mailovou adresu nebo identifikátor datové schránky pro jinou komunikaci,
přičemž přílohou žádosti musí být listina, která má být apostilou opatřena.

(2) Žádost o apostilu se zasílá na adresu: Notářská komora České republiky, 128 00 Praha,
Apolinářská 442/12.

(3) V evidenci se o apostilách vydaných postupem podle odstavce 1 mimo údajů uvedených
v § 3 evidují údaje o žadatelích uvedené v odstavci 1.

(4) Komora apostilu vyhotoví a zašle poštou žadateli až poté, když je prokázáno zaplacení
odměny za její vydání a náhrady hotových výdajů Komory.

§ 8
Ověřování pravosti apostil

Žádosti o ověření pravosti apostily ve smyslu článku 7 Úmluvy vyřizují všechna místa pro
vydávání apostil uvedená v § 4. V žádosti musí být uveden důvod, proč je informace požadována
a musí být přiložena alespoň v kopii listina, která apostilu obsahuje.

§ 9
Přechodná ustanovení

(1) Je-li datum na apostilované listině dřívější než 1. 9. 2021, apostila se vydá, jen má-li
Komora v databázi příslušný podpisový vzor a otisk úředního razítka.

(2) Komora zahájí ověřování veřejných listin ve vztahu k cizině do 1 měsíce ode dne
účinnosti tohoto předpisu.

§ 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 1. 9. 2021.


