
 

Nejvyšší státní zastupitelství 

----------------------------------------- 

SL 744/2001 
 

                                                                                Sbírka výkladových stanovisek 

                                                                                Nejvyššího státního zastupitelství 

                                                                                ------------------------------------------------- 
                                                                                V Brně dne 9. října 2001 
 
  

Poř. č. 17/2001 

 

Výkladové stanovisko k vydání cenného papíru (např. směnky) 

přijatého do notářské úschovy notářem na základě výzvy k vydání 

věci podle ustanovení § 78 odst. 1 tr. ř. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 Notář není oprávněn odepřít vydat orgánům činným v trestním řízení cenný 

papír (např. směnku), neboť ustanovení § 78 odst. 2 trestního řádu, které stanoví 

výjimku z povinnosti vydat věc důležitou pro trestní řízení, se na cenné papíry 

nevztahuje.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Vrchní státní zastupitelství v Olomouci předložilo Nejvyššímu státnímu 
zastupitelství podnět ke zpracování výkladového stanoviska k postupu v případech, kdy 
je notářem přijat do notářské úschovy cenný papír a následně je dáno podezření, že 
tento cenný papír je věcí důležitou pro trestní řízení. V konkrétní trestní věci, v níž je 
vedeno trestní řízení pro trestný čin padělání a pozměňování peněz podle § 140 odst. 
2, 3 písm. b) tr. zák. ve spojení s § 143 tr. zák., převzala notářka podle § 81 a násl. 
notářského řádu do úschovy směnku. Vzhledem k tomu, že bylo dáno podezření, že 
tato směnka je padělkem, byla notářka  podle ustanovení § 78 odst. 1 tr. ř. vyzvána, 
aby tuto směnku vydala orgánům činným v trestním řízení. Notářka odmítla této výzvě 
vyhovět a neumožnila ani odnětí tohoto cenného papíru podle § 79 odst. 1 tr. ř. s 
poukazem na povinnost mlčenlivosti ve smyslu § 56 notářského řádu a dále na 
ustanovení § 99 odst. 2 tr. řádu. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Podle ustanovení § 2 odst. 5 tr. ř. „orgány činné v trestním řízení postupují z úřední 

povinnosti tak, aby byl zjištěn skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, 

který je nezbytný pro jejich rozhodnutí“.  Za tím účelem provádějí dokazování,  přičemž podle 
ustanovení § 89 odst. 2 tr. ř. platí, že za důkaz může sloužit vše, co může přispět k 
objasnění věci, včetně věcí a listin důležitých pro trestní řízení.  
 
  Povinnost k vydání věci podle § 78 odst. 1 tr. ř. je proto uložena obecně 
každému -  „kdo má u sebe věc důležitou pro trestní řízení, je povinen ji na vyzvání předložit soudu, 

státnímu zástupci, vyšetřovateli nebo policejnímu orgánu; je-li ji nutno pro účely trestního řízení zajistit, je 

povinen věc na vyzvání těmto orgánům vydat.“  Pokud se jedná o věc důležitou pro trestní řízení 
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a není  této výzvě  vyhověno, a  to  ani  po případném uložení pořádkové pokuty podle 
§ 66 tr. ř., jsou orgány činné v trestním řízení povinny postupovat podle ustanovení § 79 
odst. 1 tr. ř., tj. věc odejmout. 
 
 Výjimku z povinnosti stanovené v ustanovení § 78 odst. 1 tr. ř. upravuje 
ustanovení § 78 odst. 2 tr. ř.: „Povinnost podle odstavce 1 se nevztahuje na listinu, jejíž obsah se 

týká okolnosti, o které platí zákaz výslechu, ledaže došlo k zproštění povinnosti zachovat věc v tajnosti 

nebo k zproštění povinnosti k mlčenlivosti (§ 99).“  Toto ustanovení se však na řešený problém 
nevztahuje. Je-li listinou, která má být vydána, směnka jako cenný papír přijatá do 
notářské úschovy, neplatí obecně, že se jedná o listinu, jejíž obsah podléhá povinnosti 
zachovat věc v tajnosti nebo povinnosti mlčenlivosti. 

1
) 

 

Zákon  č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, ve znění zákona č. 29/2000 
Sb., jímž se řídí právní vztahy vyplývající ze směnky, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných 
papírech, ve znění pozdějších právních předpisů, ani jiný právní předpis nestanoví, že 
by obsah směnky podléhal povinnosti mlčenlivosti ve smyslu § 99 odst. 2 tr. ř.   
 

Podle  ustanovení  §  81  písm.  a) zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich 
činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, notáři přijímají do úschovy 
„závěti, cenné papíry a jiné listiny“. I notářský řád tedy rozlišuje cenné papíry a „jiné 
listiny“, přičemž ustanovení § 82 až § 84, která upravují podrobnosti této úschovy, 
žádnou speciální úpravu ve vztahu k cenným papírům neobsahují. Směnka jako druh 
cenného papíru je specifickým platebním nástrojem, svým charakterem se blížící 
charakteru peněžních prostředků a nikoliv listinou, kterou má na mysli ustanovení § 78 
odst. 2 tr. ř., tj. listinou, jejíž obsah by se týkal okolnosti, o které platí zákaz výslechu.  

 
Je-li v průběhu trestního řízení známo, kde se konkrétní cenný papír nachází, 

např. který notář převzal směnku do úschovy, přičemž výsledky dokazování odůvodňují 
závěr, že se jedná o věc důležitou pro trestní řízení, je plně na místě postup podle § 78 
odst. 1 tr. ř. a každý, kdo takový cenný papír má u sebe, tj. i notář, je povinen jej vydat. 

 
Navíc za situace, kdy je podloženo podezření, že se jedná o padělanou směnku, 

nelze tento cenný papír považovat za listinný důkaz, neboť se jedná o listinu, která 
nemá význam pro trestní řízení svým obsahem, nýbrž způsobem vyhotovení nebo 
způsobem podpisu a má tedy povahu důkazu věcného ve smyslu § 112 odst. 1 tr. ř.  a 
u věcného důkazu, který by měl být vydán na základě výzvy  podle  §  78  odst.  1  tr. ř., 
nepřichází výjimka upravená v ustanovení § 78 odst. 2 tr. ř. vůbec v úvahu.  

 
I notář má tedy povinnost za splnění podmínek ustanovení § 78 odst. 1 tr. ř.  

vydat směnku přijatou do úschovy, pokud ji má u sebe. Odkaz  na povinnost 

                                                 
1
) K tomuto problému viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 1.4.1998 sp.zn. 5 Tz 19/98, který se sice 

týká převzetí směnky advokátem, ale pokud se týká posouzení charakteru cenného papíru, konkrétně 
směnky, převzaté notářem, lze závěry Nejvyššího soudu ČR plně vztáhnout i na tuto notářskou úschovu. 
Úprava povinnosti mlčenlivosti advokáta podle § 21 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění 
pozdějších předpisů, je v podstatě shodná s úpravou povinnosti zachovávat mlčenlivost dle § 56 zákona č. 
358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, ve znění pozdějších předpisů.      
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zachovávat mlčenlivost ve smyslu § 56 notářského řádu a z toho dovozovanou 
přiléhavost  aplikace ustanovení § 78 odst. 2 tr. ř. je  třeba odmítnout.   

 
Řada právních předpisů stanoví, které skupiny osob, ohledně jakých okolností a 

v jakém rozsahu mají povinnost mlčenlivosti a za jakých podmínek je možno je 
mlčenlivosti zprostit. Povinnost notáře zachovávat mlčenlivost je upravena v ustanovení  
§ 56 notářského řádu takto: „Notář je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se 

mohou dotýkat oprávněných zájmů účastníků a o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti 
s poskytováním právní pomoci. Žadatel, klient nebo jiný účastník může notáře povinnosti mlčenlivosti 

zprostit.“. I když se jedná o povinnost státem přikázanou, a tedy i obecně chráněnou, 
nelze přehlédnout, že nejde  o výsadu notáře, která by měla založit celkovou exempci z 
obecně platného právního řádu.  2) 

 
Aplikace  ustanovení  § 56 notářského řádu by byla na místě pouze v případech, 

kdy by byly od notáře v souvislosti s úschovou směnky požadovány informace o 
skutečnostech, o nichž se dozvěděl při poskytování právní pomoci, a to formou  
vysvětlení (§ 158 odst. 5 tr. ř.) nebo svědecké výpovědi (§ 99 odst. 2 tr. ř.). Výzva k 
vydání věci podle § 78 odst. 1 tr. ř. však není výzvou k podání vysvětlení ani ke 
svědecké výpovědi, kteréžto úkony by měly vést ke zjišťování skutečností, o nichž se 
notář dozvěděl od svého klienta a které by byly orgánům činným v trestním řízení 
neznámé. Postupem podle § 78 odst. 1 tr. ř. (event. následně podle § 79 odst. 1 tr. ř.) 
opatřují orgány činné v trestním řízení věci důležité pro trestní řízení, a to především 
předměty a listiny, které mohou být věcnými či listinnými důkazy. Odkaz na ustanovení 
§ 56 notářského řádu je proto  nepřiléhavý, neboť toto ustanovení upravuje naprosto 
jinou problematiku, a to povinnost notáře zachovávat mlčenlivosti o skutečnostech, 
které se mohou dotýkat oprávněných zájmů účastníků, o nichž se dozvěděl v souvislosti 
s poskytováním právní pomoci, kdežto ustanovení § 78 a § 79 tr. ř. se týkají vydání a 
odnětí věci.    
 

Pro úplnost je nutno uvést, že pokud by notář cenný papír, který převzal  do 
notářské úschovy, uložil do bezpečnostní schránky pronajaté u banky, byl by za 
předpokladu, že by nebylo vyhověno výzvě podle § 78 odst. 1 tr. ř., postup podle 
ustanovení § 83a tr. ř. a nikoliv výzva k vydání věci adresovaná příslušné bance. K 
tomuto viz blíže výkladové stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství č. 14/2001 Sb. 
v. s. NSZ. 

                                                 
2
) Viz nález Ústavního soudu ČR ze dne 21.1.1999 sp.zn. III. ÚS 486/98, který se sice týká rovněž 

povinnosti zachovávat mlčenlivost dle § 21 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších 
předpisů, ale závěry vztahující se k mezím této povinnosti lze aplikovat i při výkladu povinnosti notáře 
zachovávat mlčenlivost. 
 


