
Výkladové stanovisko ze dne 12. 7. 2001
Pro způsob vyúčtování odměny a hotových výdajů notářem - soudním komisařem, které je dle 
§ 175zd odst. 1 o.s.ř. předkládáno soudu, je rozhodující okamžik, kdy soud zahájil řízení v té 
které dědické věci. Tedy pro věci, v nichž bylo zahájeno soudem řízení před 30. 6. 2001 včetně, 
se použije účtování dle vyhlášky č. 612/1992 Sb., a pro věci, v nichž bylo soudem zahájeno řízení 
dne 1.7.2001 a dále, se použije účtování dle vyhlášky č. 196/2001 Sb.

Odůvodnění :
Přechodné ustanovení vyhl. č. 196/2001 Sb. velmi vágně hovoří o tom, že za úkony notáře 
provedené přede dnem účinnosti této vyhlášky náleží notáři odměna a náhrady hotových výdajů 
podle dosavadního právního předpisu. Dle "Části dvanáct" Hlava I. bod 12 o.s.ř. ve znění 
předpisů pozdějších, zejména zák. č. 30/2000 Sb. "Přechodná a závěrečná ustanovení" - Řízení 
ve věci dědictví po zůstaviteli, který zemřel přede dnem účinnosti tohoto zákona, se v prvním
stupni řídí dosavadními předpisy. Dle § 38 o.s.ř. soud pověřuje notáře, aby jako soudní komisař 
provedl za odměnu úkony v řízení o dědictví. Z § 137 odst. 1 o.s.ř. do nákladů řízení mimo jiné 
patří i odměna notáře za provedené úkony soudního komisaře a jeho hotové výdaje. Dle § 140 
odst. 3 o.s.ř. je nutno způsobem tam uvedeným o tomto druhu nákladů řízení rozhodnout. 
V dědickém řízení platí zásada, že nejpozději v okamžiku, kdy je vydáno závěrečné rozhodnutí 
ve věci samé, je nutno rozhodnout zároveň o všech druzích nákladů řízení (třeba i samostatným 
usnesením) - tedy i o odměně notáře jako soudního komisaře. Změna vyhlášky - tedy předpisu 
nižší právní síly než je zákon, kterou se řídí pouze způsob výpočtu a výše nákladů řízení -
nemůže mít vliv na postavení účastníků již zahájeného řízení s přihlédnutím k jejich povinnosti 
hradit náklady řízení a tím zhoršit jejich procesní postavení. S použitím přechodného ustanovení 
vyhl. č. 196/2001 Sb. pak lze dovodit, že § 26 této vyhlášky se vztahuje i na "Část čtvrtou" a je 
z hlediska koncentrace dědického řízení (tedy celé řízení o dědictví je nutno považovat za jediný 
úkon) nutno nahlížet na okamžik, od kterého se odvíjí skutečnost výpočtu a určení výše odměny 
notáře - soudního komisaře, okamžik zahájení řízení resp. okamžik, kdy byl notář soudem 
pověřen k vyřízení věci dle § 38 o.s.ř.




