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Příloha č. 1: Odměna notáře za sepsání kupní smlouvy 

 

 z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty............................................................ 2,0 %, 

 z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty.................................. 1,2 %, 

 z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty............................... 0,6 %, 

 z přebývající částky až do 3 000 000 Kč tarifní hodnoty............................... 0,3 %, 

 z přebývající částky až do 20 000 000 Kč tarifní hodnoty............................. 0,2 %, 

 z přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty............................. 0,1 %, 

 z přebývající částky až do 100 000 000 Kč tarifní hodnoty........................... 0,05 %, 

 nejméně 1 000 Kč, v případě notářského zápisu, který je podkladem pro zápis 

do veřejného seznamu, nejméně 2 000 Kč a v případě notářského zápisu, který je 

podkladem pro zápis do veřejného rejstříku, nejméně 4 000 Kč.
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1
Vyhláška č. 196/2001 Sb. o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky 

(notářský tarif) ve znění vyhlášek č. 42/2002 Sb., č. 403/2005 Sb., č. 399/2006 Sb., č. 167/2009 Sb. a vyhlášky č. 

432/2013 Sb. 
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Příloha č. 2: Tarif za přijetí peněz nebo cenného papíru do notářské úschovy 

 

z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty ......................................................1,2 %, 

z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty ............................0,6 %, 

z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty .........................0,4 %, 

z přebývající částky až do 10 000 000 Kč tarifní hodnoty .......................0,2 %, 

z přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty ........................0,1 %, nejméně 1000 Kč. 

Částka nad 30 000 000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává. Nelze-li určit tarifní 

hodnotu za přijetí cenného papíru do úschovy, nebo ji lze určit jen s nepoměrnými náklady činí 

cena 1 500 Kč. Přijímá-li notář do notářské úschovy peníze v souvislosti se smlouvou, kterou 

sepsal, jednu desetinu z odměny vypočtené podle vět první a druhé.
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 Vyhláška č. 196/2001 Sb. o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České 

republiky (notářský tarif) ve znění vyhlášek č. 42/2002 Sb., č. 403/2005 Sb., č. 399/2006 Sb., č. 167/2009 Sb. 

a vyhlášky č. 432/2013 Sb. 
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Příloha č. 3: Graf návštěvnosti zakázky – prodej bytu 3+1 v Ostravě – Porubě. 

 

Níže zobrazený graf znázorňuje návštěvnost inzerované zakázky na konkrétních realitních 

serverech. Jedná se o skutečnou zakázku prodeje bytu 3+1 v Ostravě, která je nabízena 

prostřednictvím RK Sting. 

Zdroj: Realitní kancelář Sting 
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Příloha č. 4: Graf návštěvnost zakázky – prodej rodinného domu v Ostravě – Lhotce 

 

Níže zobrazený graf znázorňuje návštěvnost inzerované zakázky na konkrétních realitních 

serverech. Jedná se o skutečnou zakázku prodeje rodinného domu v Ostravě - Lhotce, která je 

nabízena prostřednictvím RK Sting. 

Zdroj: Realitní kancelář Sting 

 


