
Abstrakt 

Rigorózní práce se zabývá přímými zápisy do obchodního rejstříku prováděných notářem, 

jakožto alternativou nesporného soudního řízení před rejstříkovým soudem. Hlavním cílem 

práce je analyzovat a zhodnotit tento model způsobu zápisu skutečností do jednoho z druhů 

veřejných rejstříků prostřednictvím důkladné analýzy veškerých předpokladů předepsaných 

příslušnými právními předpisy pro zápis do obchodního rejstříku provedený notářem, včetně 

srovnání vybraných aspektů celého procesu s dílčími kroky rejstříkového řízení.  

V prvé řadě práce zmiňuje historický exkurs popisující vývoj postavení notáře ve vztahu 

k obchodnímu rejstříku a v něm narůstající význam činnosti notáře, který zdůvodňuje krok 

zákonodárce svěřit pravomoc provádět přímé zápisy do obchodního rejstříku vedle soudů též 

notářskému stavu. Následující kapitoly se již věnují současné právní úpravě problematiky. 

Práce nejprve pojednává obecně o podstatě provádění přímých zápisů notáři. V následujících 

kapitolách je obsaženo jádro celé práce, a to analýza všech podmínek a formalit přípustnosti 

provedení zápisu do obchodního rejstříku notářem, kterými jsou existence tzv. podkladového 

notářského zápisu, žádost osoby aktivně legitimované k podání návrhu na zápis u rejstříkového 

soudu, předložení listin vyžadovaných pro zápis do obchodního rejstříku nebo pro založení 

do sbírky listin, případně sepsání notářského zápisu o osvědčení, příslušnost notáře, který 

sepsal všechny podkladové notářské zápisy a notářský zápis o osvědčení. 

Práce též popisuje důsledky faktického provedení zápisu notářem. Jsou zmíněné jak 

důsledky, které jsou se zápisem spojené vždy, neboť se jedná o principy fungování veřejných 

rejstříků, a následky negativní, které vznikají v důsledku pochybení notáře a se kterými jsou 

spojená oprávnění k využití prostředků nápravy nesprávně provedeného zápisu, ale též práva 

na náhradu újmu plynoucí z odpovědnosti notáře, resp. státu za to, že zápis nebyl proveden 

náležitým způsobem. Práce rovněž neopomíjí ekonomickou stránku provádění zápisů notáři, 

věnuje se pravidlům způsobu a stanovení výše odměny notáře a výběru a odvodu soudního 

poplatku za provedení příslušného zápisu notářem. 

Dalším cílem práce je na základě provedené analýzy a komparace formulovat výhody 

tohoto modelu, a zároveň upozornit na potencionální rizika s ním spojená. Dále navrhnout 

řešení de lege ferenda jak z pohledu konkrétních problémových ustanovení, tak z hlediska 

možného budoucího koncepčního vývoje provádění přímých zápisů do obchodního rejstříku 

notářem v souladu se současným evropským standardem zavádění větší míry elektronizace 

do komunikace mezi orgány vykonávající veřejnou moc a subjekty jí podřízené, s dopadem 

na právo obchodních společností. 


