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460. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců
pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů

461. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění pozdějších předpisů

462. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze do-
kumentů



460

VYHLÁŠKA

ze dne 21. prosince 2022,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů,
správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif),

ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 107
zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti
(notářský řád), ve znění zákona č. 303/2013 Sb., a po-
dle § 516 písm. a) zákona č. 292/2013 Sb., o zvlášt-
ních řízeních soudních:

Čl. I

Vyhláška č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhra-
dách notářů, správců pozůstalosti a Notářské ko-
mory České republiky (notářský tarif), ve znění vy-
hlášky č. 42/2002 Sb., vyhlášky č. 403/2005 Sb., vy-
hlášky č. 399/2006 Sb., vyhlášky č. 167/2009 Sb.,
vyhlášky č. 432/2013 Sb., vyhlášky č. 162/2016 Sb.,
vyhlášky č. 338/2016 Sb., vyhlášky č. 341/2020 Sb.,
vyhlášky č. 180/2021 Sb., vyhlášky č. 318/2021 Sb.
a vyhlášky č. 417/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 13 odst. 1 se slova „do 20 000 000 Kč“
nahrazují slovy „do 30 000 000 Kč“, za text „0,1 %,“
se vkládají slova „z přebývající částky až do
100 000 000 Kč základu … 0,05 %,“ a slova
„nad 20 000 000 Kč“ se nahrazují slovy „nad
100 000 000 Kč“.

2. V § 13a odst. 1 se slova „do 20 000 000 Kč“
nahrazují slovy „do 30 000 000 Kč“, za text „1,2 %,“
se vkládají slova „z přebývající částky až do
100 000 000 Kč základu … 0,9 %,“, částka
„3 000 Kč“ se nahrazuje částkou „5 000 Kč“
a slova „nad 20 000 000 Kč“ se nahrazují slovy
„nad 100 000 000 Kč“.

3. V § 14 odst. 1 se částka „1 000 Kč“ nahrazuje
částkou „1 500 Kč“.

4. V oddílu I položce A větě první přílohy se
částka „1 000 Kč“ nahrazuje částkou „2 000 Kč“,
slova „seznamu, nejméně 2 000 Kč“ se nahrazují
slovy „seznamu, nejméně 3 000 Kč, v případě notář-
ského zápisu, který je podkladem pro zápis do evi-
dence svěřenských fondů, nejméně 20 000 Kč“

a částka „10 000 Kč“ se nahrazuje částkou „20 000
Kč“.

5. V oddílu I položce A větě třetí písm. b)
přílohy se částka „10 000 Kč“ nahrazuje částkou
„20 000 Kč“.

6. V oddílu I položce A větě poslední přílohy se
částka „2 000 Kč“ nahrazuje částkou „3 000 Kč“
a částky „1 000 Kč“ se nahrazují částkami „2 000
Kč“.

7. V oddílu I položce B bodu 2 větě první pří-
lohy se slova „právním jednání při“ nahrazují slovy
„rozhodnutí o“ a částka „10 000 Kč“ se nahrazuje
částkou „20 000 Kč“.

8. V oddílu I položce B bodu 2 větě třetí
přílohy se částka „12 000 Kč“ nahrazuje částkou
„20 000 Kč“.

9. V oddílu II položce D bodu 1 a 3 přílohy se
částka „1 500 Kč“ nahrazuje částkou „2 000 Kč“.

10. V oddílu II položce D bodu 2 přílohy se
částka „500 Kč“ nahrazuje částkou „1 000 Kč“.

11. V oddílu II položce I bodu 1 přílohy se
částka „800 Kč“ nahrazuje částkou „1 100 Kč“.

12. V oddílu II položce R přílohy se částka
„1 000 Kč“ nahrazuje částkou „1 200 Kč“.

13. V oddílu II položce S bodu 1 a 2 přílohy se
částka „300 Kč“ nahrazuje částkou „500 Kč“.

14. V oddílu II položce U bodu 1 přílohy se
částka „1 000 Kč“ nahrazuje částkou „1 500 Kč“.

15. V oddílu II položce U bodu 2 přílohy se
částka „2 000 Kč“ nahrazuje částkou „3 000 Kč“.

16. V oddílu II položce ZA bodu 1 přílohy se
částka „2 200 Kč“ nahrazuje částkou „2 500 Kč“.

17. V oddílu II položce ZA bodu 2 přílohy se
částka „800 Kč“ nahrazuje částkou „1 300 Kč“.
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18. V oddílu II položce ZA bodu 3 přílohy se
částka „1 200 Kč“ nahrazuje částkou „1 500 Kč“.

19. V oddílu II položce ZA bodu 4 přílohy se
částka „700 Kč“ nahrazuje částkou „1 000 Kč“.

20. V oddílu II položce ZA bodu 5 přílohy se
částka „200 Kč“ nahrazuje částkou „500 Kč“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. V řízeních zahájených přede dnem nabytí
účinnosti této vyhlášky náleží notáři odměna podle

vyhlášky č. 196/2001 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Za úkony notářské činnosti, o jejichž prove-
dení žadatel požádal přede dnem nabytí účinnosti
této vyhlášky, náleží notáři odměna podle vyhlášky
č. 196/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti této vyhlášky.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2023.

Ministr spravedlnosti:

JUDr. Blažek, Ph.D., v. r.
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461

VYHLÁŠKA

ze dne 21. prosince 2022,

kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky,
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 41 zákona
č. 234/2014 Sb., o státní službě:

Čl. I

Vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech
úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018

Sb., vyhlášky č. 160/2019 Sb. a vyhlášky č. 63/2022
Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 2 u oborů státní služby Výzkum,
vývoj a inovace a Kultura, církve a náboženské spo-
lečnosti požadovaný rozsah znalostí zní:
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2. V příloze č. 2 u oboru státní služby Média,
audiovize a regulace vysílání obor státní služby a po-
žadovaný rozsah znalostí znějí:

3. V příloze č. 2 u oboru státní služby Sociální
služby, sociální práce, sociálně-právní ochrana dětí
a rodinná politika obor státní služby zní: „Sociální
služby, sociální práce a sociálně-právní ochrana dětí,
rodinná politika“.

4. V příloze č. 2 u oborů státní služby Pracov-
něprávní vztahy až Zdravotnictví a ochrana zdraví
požadovaný rozsah znalostí zní:

Sbírka zákonů č. 461 / 2022Strana 5462 Částka 206



Sbírka zákonů č. 461 / 2022Částka 206 Strana 5463



5. V příloze č. 2 u oborů státní služby Systém
veřejné správy a všeobecná vnitřní správa až Infor-
mační a komunikační technologie požadovaný roz-
sah znalostí zní:
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6. V příloze č. 2 u oboru státní služby Podni-
kání a živnosti požadovaný rozsah znalostí zní:
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7. V příloze č. 2 u oboru státní služby Společné
evropské politiky podpory a pomoci a evropské
strukturální, investiční a obdobné fondy obor státní
služby a požadovaný rozsah znalostí znějí:
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8. V příloze č. 2 u oboru státní služby Regio-
nální rozvoj požadovaný rozsah znalostí zní:
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9. V příloze č. 2 u oborů státní služby Země-
dělství a rostlinolékařská péče a Lesní hospodářství,
myslivost, rybářství a včelařství požadovaný rozsah
znalostí zní:
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10. V příloze č. 2 u oborů státní služby Pozem-
ková správa a krajinotvorba a Financování, řízení
a sledování Společné zemědělské politiky požado-
vaný rozsah znalostí zní:
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11. V příloze č. 2 u oborů státní služby Ochra-
na přírody a krajiny a Technická ochrana životního
prostředí požadovaný rozsah znalostí zní:
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12. V příloze č. 2 u oboru státní služby Ochra-
na průmyslového vlastnictví, autorských práv a práv
souvisejících požadovaný rozsah znalostí zní:
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13. V příloze č. 2 u oboru státní služby Jaderná
bezpečnost, radiační ochrana a správa ve věcech che-
mických a biologických zbraní obor státní služby
zní: „Jaderná bezpečnost, radiační ochrana, správa
ve věcech chemických a biologických zbraní“.

14. V příloze č. 2 u oboru státní služby Evrop-
ská politika vlády požadovaný rozsah znalostí zní:
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15. Příloha č. 5 zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 162/2015 Sb.
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Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2023.

Ministr vnitra:

Mgr. Bc. Rakušan v. r.
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462

VYHLÁŠKA

ze dne 21. prosince 2022,

kterou se mění vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění
autorizované konverze dokumentů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 24 odst. 3
zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech
a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zá-
kona č. 298/2016 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrob-
ností provádění autorizované konverze dokumentů,
se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se slova „systému kontaktních
míst veřejné správy“ nahrazují slovy „informačního
systému, jehož prostřednictvím je zajišťován výkon
působnosti kontaktních míst veřejné správy,“.

2. V § 2 odstavec 5 zní:

„(5) Subjekt provádějící konverzi na žádost při-
jímá vstupy obsažené v datové zprávě a vydává vý-
stupy obsažené v datové zprávě prostřednictvím da-
tového úložiště elektronické aplikace informačního

systému, jehož prostřednictvím je zajišťován výkon
působnosti kontaktních míst veřejné správy, pří-
stupné způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

3. V příloze č. 1 bodu 1 písm. a) se text
„300 x 300“ nahrazuje číslem „200“.

4. V příloze č. 1 bodu 3 se slovo „Dokument“
nahrazuje slovem „Document“.

5. V příloze č. 1 bodu 4 se slova „PDF (Port-
able Document Format) verze 1.7 a vyšší“ nahrazují
slovy „PDF/A (Portable Document Format/
/Archive) verze 2 a vyšší“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2023.

Ministr vnitra:

Mgr. Bc. Rakušan v. r.
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