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1. Úvod 

Význam notářství v porovnání se soudnictvím či advokacií bývá často opomíjen. 

Pravidelně se čas od času mezi odbornou i laickou veřejností vyskytují kritikové 

notářského stavu, napadající samotný důvod jeho existence. Podle těchto názorů, často 

zaloţených na neznalosti věci, jde o jakýsi privilegovaný stav právníků, kterým stačí 

dosáhnout jednoho úspěchu (zvítězit v konkurzu na notářský úřad) a mají doţivotně 

zajištěnou pohodlnou a dobře placenou práci. Tato práce si mimojiné klade za cíl 

objasnit, v čem spočívá činnost notářů, jaká je jejich role ve společnosti a v právním 

řádu a především rozebrat jejich význam v oblasti prevence právních sporů. 

Nejzásadnějším aspektem, na kterém notářství stojí, je jeho nezávislost a 

nestrannost. Díky tomu mohou notáři vystupovat v roli objektivních autorit a zajistit, ţe 

všichni účastníci určitého právního vztahu budou vţdy dostatečně poučeni o svých 

právech, budou jim vyloţeny moţnosti řešení jejich problému a doporučena ta 

nejvhodnější, a budou si vědomi důsledků svého právního jednání. 

Tato práce se snaţí o komplexní pojetí výkonu notářské profese. Nezaměřuje se 

pouze na některou část z rozmanité agendy, které se notář věnuje. Naopak jejím cílem je 

postihnout všechny základní druhy činnosti notáře a u kaţdého z nich se zamyslet, 

v čem přesně spočívá význam té které činnosti pro předcházení sporům. 

 Po krátkém historickém úvodu o vývoji institutu notářství bude nejprve obecně 

vysvětlen charakter notářství a zásady, na kterých stojí. Následně budou stručně 

popsány jednotlivé činnosti, které notář při výkonu svého povolání vykonává, vţdy 

s důrazem na to, jakými konkrétními prostředky napomáhají prevenci sporů. Vzhledem 

k tomu, ţe předcházení soudním sporům je pojmově úzce spjato s činností soudů, i 

tomuto vztahu mezi notáři a soudy bude jedna podkapitola věnována. 

V kapitole „Prevence soudních sporů“ jsou podrobněji rozebrány ty aspekty 

činnosti notáře, ve kterých se podle názoru autorky nejvýrazněji projevuje preventivní 

působení notářů, přičemţ největší prostor je věnován činnosti notáře jako soudního 

komisaře v řízení o dědictví, protoţe v praxi je tato agenda v notářské kanceláři 

významně zastoupena. Výklad uzavírá několik úvah o moţnostech vyuţití notářů de 

lege ferenda. 
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2. Historický vývoj notářství 

Kořeny notářství, stejně jako dalších právnických profesí, je moţné nalézt ve 

starověkém Římě. Jiţ v té době se setkáváme s označením notarius, přestoţe se 

zpočátku jednalo pouze o písaře
1
. Teprve postupem doby získávají písemnosti, které 

vyhotovuje zvláštní kategorie oficiálně uznaných písařů za přítomnosti svědků, větší 

důvěryhodnost a stávají se zároveň zárukou platnosti soukromých listin. Charakter 

postavení a povahy práce notariů se však v průběhu času značně měnil. V období 

pozdní Římské říše získávají na důleţitosti, uţ jde o císařské úředníky, kteří mají na 

starost vedení veškerých záznamů a vyhotovování listin. 

V období Byzantské říše se výrazně rozšiřuje písemná forma právní dokumentů 

a tak se zvyšuje i úloha notářů (tabelliones). Okolo roku 800 je pak poprvé uzákoněna 

povinnost, aby některé druhy smluv sepisovali pouze notáři.
2
 Z přelomu 9. a 10. století 

pochází norma stanovující podmínky pro přijetí uchazeče do korporace notářů. 

Vyţadována je mimojiné odborná zkouška a důleţité jsou i morální vlastnosti uchazeče. 

I v nástupnických státech Západořímské říše našlo notářství, tak jak existovalo 

v období pozdní Římské říše, své přímé pokračování, a to především ve středověké 

Itálii. Od 12. století, ve kterém začíná docházet k rozvoji italských městských států, 

oficiálně ustanovují notáře vlády jednotlivých měst. Postavení notářů zde bylo 

mimořádné. Pro velké mnoţství uskutečňovaných obchodních transakcí bylo 

vyhotovování dokumentů v odpovídající formě nezbytností. V tomto období se zrodilo 

notářství, jaké je v podstatě známé dnes, a to včetně pouţívání pečeti
3
. 

V českých zemích se pojem notarius poprvé objevuje v listinných pramenech na 

přelomu 12. a 13. století. Koncem 13. století se utváří úřad tzv. veřejných notářů, 

v němţ lze spatřovat základ institutu tzv. latinského notářství. Velký rozmach 

zaznamenalo notářství v době předhusitské, kdy se rozšiřoval předmět notářské činnosti. 

Soudy, zejména církevní, poţadovaly, aby byly notářem vyhotovovány veškeré listiny. 

Po skončení husitských válek se však veřejné notářství v českých zemích ocitlo na 

                                                 

1
  SKŘEJPEK, Michal, et al. Právnický stav a právnické profese v minulosti. 2007, str. 17. 

2
  Obsaţeno v novele vydané císařovnou Irenou k zákoníku Ekloga (vydán někdy v letech 739 – 741). 

3
  SKŘEJPEK, Michal. Notáři a notářství v antickém Římě II.. Ad Notam. 2010, 1, str. 36 - 39. 
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dlouhou dobu v úpadku. Ještě v roce 1770 působí v Praze jen jediný veřejný notář. 

Josefinský soudní řád určil za veřejné listiny jen směnečné protesty. Do roku 1804 

nebyla územní působnost notářů nijak omezena, po tomto datu uţ směl notář vykonávat 

svou činnost pouze v zemi, v níţ byl ustanoven. V této době vykonávali notářskou 

činnost často advokáti. Situace se začala měnit aţ v roce 1849, kdy byl zahájen proces 

přípravy moderního notářského řádu, který byl po nedostačujících úpravách obsaţených 

v notářských řádech z let 1850 a 1855 definitivně završen aţ vydáním zákona 

č. 75/1871 říšského zákoníku. 

Notářský řád z roku 1871 byl velmi pokrokovým a moderním předpisem. 

Koncepce tohoto zákona vycházela ze stejných premis jako současná česká právní 

úprava a obě úpravy jsou si velmi podobné
4
. Základním posláním notářského úřadu 

bylo zajistit zvýšenou míru právní jistoty u vymezených právních jednání.
5
 Tato právní 

úprava byla po první světové válce recipována do československého právního řádu a 

bez výraznějších změn přetrvala aţ do roku 1950 a následného přerušení kontinuity 

vývoje notářství latinského typu na našem území. 

Po roce 1948 nastal proces postupného rušení notářství ve svém klasickém 

pojetí. Pro totalitní reţim se jednalo o instituci neţádoucí, protoţe právě notáři byli 

nositeli respektování a nedotknutelnosti vlastnických práv, která byla v této době tak 

hrubě porušována. Svobodné notářství bylo zestátněno, nahrazeno institucí státního 

notářství, nad kterým vykonával naprostou kontrolu stát a jehoţ zaměstnanci se stali 

státními zaměstnanci.
6
 Taktéţ se změnil i okruh pravomocí. Ze státního notářství se 

povahou staly „malé soudy“ pro rozhodování o nesporných řízeních a původní činnost 

notářství, spočívající v sepisování veřejných listin o právních úkonech a osvědčování 

právně významných skutečností či poskytování nestranných právních porad, byla 

postupně potlačována. Přes to všechno, kdy státní notářství se stalo jakýmsi apolitickým 

přívěškem justičního systému, přetrvávala „noblesa“ starých notářů, kteří postupně 

svým mladším kolegům ve svých vzpomínkách předávali své cenné zkušenosti a 

                                                 

4
  Jediným výraznějším rozdílem je míra samosprávy a postavení notářských komor, které v moderním 

státě výrazně posílily. 

5
  AD NOTAM, Jubilejní číslo k 10. výročí obnovy notářství v České republice. 2003, str. 9. 

6
  K zestátnění notářství došlo zákonem č. 116/1951 Sb. s účinností od 1.1.1952. 
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praktické rady a proto byli státní notáři připraveni podílet se na zřejmě historicky se 

neopakovatelném procesu  majetkových restitucí po roce 1989.  

Po událostech roku 1989 započalo státní notářství cestu k návratu ke své 

původní podstatě, která byla završena 1.1.1993, kdy na základě nového notářského řádu 

došlo k obnovení svobodného notářství v České republice.  
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3. Notář v právním řádu ČR 

Základním právním předpisem upravujícím organizaci a činnost notářů je zákon 

č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád). Další důleţitou právní 

normou je zejména zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a to především jeho část 

třetí, hlava pátá, která upravuje činnost notářů jakoţto soudních komisařů v řízení o 

dědictví. Organizace a činnost notářské kanceláře je upravena v Kancelářském řádu
7
. 

Z vnitřních předpisů Notářské komory ČR je nutno dále uvést Organizační řád Notářské 

komory ČR a notářských komor, předpisy o Centrální evidenci závětí, o Rejstříku 

zástav a o Centrální evidenci manţelských smluv, Kárný řád, Konkurzní řád a Zkušební 

řád. Činnost notářů jako soudních komisařů dále podrobněji upravuje Jednací řád pro 

okresní a krajské soudy. 

3.1. Postavení a charakteristika notáře 

Podle notářského řádu je notář je fyzická osoba splňující zákonné předpoklady, 

kterou stát pověřil notářským úřadem. Přičemţ notářským úřadem se rozumí soubor 

pravomocí k výkonu notářství a další činnosti stanovené zákonem trvale spojený 

s místem výkonu této činnosti
8
. Zákonnými předpoklady jmenování notářem jsou

9
: 

a) způsobilost k právním úkonům, 

b) občanství České republiky, 

c) ukončené vysokoškolské magisterské vzdělání v oboru právo, 

d) bezúhonnost, 

e) alespoň pětiletá notářská praxe, 

f) sloţení notářské zkoušky. 

Osoba splňující uvedené předpoklady musí zvítězit v konkursu na neobsazený notářský 

úřad, který organizuje Notářská komora České republiky. Vítězného kandidáta poté 

                                                 

7
  Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle § 37 odst. 3 písm. m) notářského 

řádu, k němuţ udělilo souhlas Ministerstvo spravedlnosti podle § 37 odst. 4 tohoto zákona. 

8
  § 1 odst. 1, 2 notářského řádu. 

9
  § 7 odst. 1 notářského řádu. 
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jmenuje notářem ministr spravedlnosti. Ten jediný můţe téţ notáře odvolat a to 

z důvodů taxativně uvedených v § 11 notářského řádu. Kromě toho, ţe můţe o odvolání 

poţádat sám notář, odvolá ho ministr, pokud přestane splňovat některý z předpokladů 

jmenování notářem, po dosaţení věku 70 let, dále v případě zdravotního stavu trvale 

neumoţňujícího řádně vykonávat činnost notáře, odmítl-li sloţit slib nebo do tří měsíců 

po jeho sloţení bez váţných důvodů nezačal svou činnost vykonávat, zaniklo-li mu 

pojištění odpovědnosti za škodu, příp. vykonává neslučitelnou činnost po dobu delší neţ 

4 roky. 

Základní charakteristikou notářství je, ţe slouţí prevenci sporů a zajištění právní 

jistoty. Hlavním specifikem činnosti notáře je, ţe ačkoliv není vykonávána orgány státu, 

jsou její výsledky nadány tzv. veřejnou vírou (fides publica), tj. mají zákonem přiznané 

kvalifikované účinky spočívající v předpokladu jejich pravdivosti a zákonnosti.
10

 Tyto 

listiny jsou v řízení před soudy vybaveny vyšší důkazní silou. Z těchto důvodů je 

zásadní, aby notáři vykonávali svou činnost nezávisle a nestranně. 

Při výkonu své činnosti se musí řídit téţ základními principy notářské činnosti, 

za něţ můţeme povaţovat princip prevence, princip poučovací a poradenský a princip 

etiky
11

. Princip prevence vyplývá z jednoho ze základních poslání notářství, 

předcházení sporům, přičemţ činnost notáře nemá slouţit pouze zabraňování sporům, 

ale také má usnadňovat soudní proces, kdyby k němu přece jen došlo. Princip poučovací 

a poradenský prolíná veškerou činností notáře.
12

 Nejvýrazněji se však projevuje při 

sepisování veřejných listin o právních úkonech, kdy je notář povinen poskytnout 

nestranné právní poučení všem zúčastněným subjektům a následně odborně formulovat 

jejich projevy vůle.  

Notář se při výkonu své činnosti často setkává s lidmi nacházejícími se ve 

sloţitých osobních a ţivotních situacích. Je proto zásadní, aby oplýval vysokými 

                                                 

10
  BÍLEK, P., FIALA, R., JINDŘÍCH, M., WAWERKA, K. a kol. Notářský řád a řízení o dědictví. 

Komentář. 2010, str. 4. 

11
  Princip etiky není v právním řádu přímo zakotven, vyplývá však z celkového charakteru a poslání 

notářství. 

12
  SCHELLEOVÁ, Ilona. Organizace justice a právní sluţby. 2008, str. 162. 
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lidskými, mravními a etickými kvalitami, aby byl schopen získat jejich důvěru, a na 

jejím základě diplomaticky řešit sloţité rodinné vztahy. 

Notář (stejně jako všichni jeho zaměstnanci) je povinen zachovávat mlčenlivost. 

Tato zásada je vyjádřena v obsahu slibu podle ustanovení § 9 odst. 2 notářského řádu, 

ve kterém notář slibuje na svou čest a svědomí, ţe v činnosti notáře bude (mimo jiné) 

zachovávat mlčenlivost. Tuto povinnost dále rozvádí ustanovení § 56 notářského řádu, 

na jehoţ základě se povinnost mlčenlivosti vztahuje pouze na skutečnosti, o nichţ se 

dozvěděl v souvislosti s notářskou činností a které se mohou dotýkat oprávněných 

zájmů účastníků. Odlišný rozsah povinnosti mlčenlivosti je však v případě, ţe notář 

poskytuje právní pomoc, pak je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, 

které se v souvislosti s poskytováním právní pomoci dozví.
13

 Zachovávání této 

povinnosti má úzkou souvislost s tzv. veřejnou vírou, jíţ jsou nadány veřejné listiny 

vyhotovované notářem. Pro ty, kdo se na notáře obrací, musí notář být důvěryhodný. 

Součástí jeho profesionality je proto nejen odbornost, ale i mlčenlivost.
14

 

Notáři odpovídají za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem činnosti notáře. 

Tato odpovědnost je zaloţena notářským řádem a je koncipována jako subjektivní, notář 

se odpovědnosti můţe zprostit, prokáţe-li, ţe škodě nemohl zabránit ani při vynaloţení 

veškerého úsilí, které na něm bylo moţno poţadovat.
15

 Notář odpovídá celým svým 

majetkem a v plném rozsahu škody. Vzhledem k riziku, ţe způsobená škoda můţe jeho 

majetek mnohokrát převýšit, zákon notáři stanoví povinnost uzavřít smlouvu o pojištění 

odpovědnosti za škodu, a to jako předpoklad zahájení činnosti notáře. Podle této úpravy 

však notář odpovídá pouze nestanoví-li zvláštní zákon jinak. Takovým zákonem je 

zákon č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu. Stát, který na notáře přenesl určité své 

pravomoci, se tímto nezbavil odpovědnosti za jejich bezchybný výkon. Z tohoto důvodu 

vykonává nad činností notáře přísný dohled
16

, čímţ zajišťuje, aby notářství bylo 

                                                 

13
  WINTEROVÁ, Alena, a kolektiv. Civilní právo procesní. 2008, str. 180. 

14
  BÍLEK, P., FIALA, R., JINDŘÍCH, M., WAWERKA, K. a kol. Notářský řád a řízení o dědictví. 

Komentář. 2010, str. 205. 

15
  Viz ustanovení § 57 notářského řádu. 

16
  Dohled státu se uskutečňuje pomocí stanovení předpokladů pro výkon notářské profese, jmenování 

notářů, určení počtu notářských úřadů, neslučitelnost s jinou výdělečnou činností, zákaz odmítnutí 

provedení notářského úkonu,  a stanovení pevné odměny. 
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vykonáváno řádně, odborně a nestranně. Nikdy však není moţné úplně vyloučit lidský 

prvek, vţdy je nutno předpokládat, ţe činností notáře můţe vzniknout škoda. Stát podle 

této úpravy tedy plně odpovídá za škodu způsobenou notářem při sepisování veřejných 

listin o právních úkonech a při úkonech notáře jako soudního komisaře v řízení o 

dědictví, samozřejmě s plným regresem vůči notáři. 

3.1.1. Služba veřejnosti 

Notářské sluţby musí být dostupné všem, kteří je poţadují. Notář je povinen 

vykonávat veškerou činnost, k níţ je ze zákona oprávněn. To znamená, ţe pokud 

poţadovaný výkon patří do jeho pravomoci, nesmí jeho provedení odmítnout.
17

 A to i 

z toho důvodu, ţe notáři mají na výkon většiny svých pravomocí vlastně monopol, 

nikdo jiný je při jejich výkonu nemůţe nahradit. Není proto přípustné, aby se notáři 

specializovali pouze na některé úkony, popř. se věnovali pouze některým, či jen svým 

stálým klientům. Tímto by byl znemoţněn přístup veřejnosti k notářským sluţbám. 

Stěţejní činnost notáře představuje sepisování veřejných listin o právních 

úkonech. A právě tehdy je jeho úloha nestranné instituce předcházející sporům 

nejvýznamnější. Notář zajišťuje nejen formální správnost vyhotovované listiny, ale 

především je povinen poskytnout všem zúčastněným stranám nestranné právní poučení 

o právních důsledcích jejich jednání a následně odborně formulovat jejich vůli. Tím je 

zajištěno, ţe nebudou uzavírány smlouvy a ujednání výhodnější pro jednu stranu, kdy 

silnější strana zneuţívá neznalosti či neinformovanosti strany slabší. A pokud by 

jednostranně nevýhodná smlouva uzavřena byla, bude to na základě informovaného 

rozhodnutí znevýhodněného, který byl o jejích důsledcích náleţitě poučen. S ţádostí o 

sepsání notářského zápisu o právním úkonu se na notáře můţe obrátit kdokoliv a bude 

tak mít záruku, ţe se mu dostane náleţitého poučení a ţe právní úkon bude bezvadný. 

                                                 

17
 Případy povinnosti, resp. moţnosti odmítnutí provedení poţadovaných úkonů jsou stanoveny 

v ustanovení § 53 notářského řádu. 
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3.1.2. Nestrannost 

Zásada nestrannosti byla do notářského řádu zavedena novelou č. 7/2009 Sb., 

která nabyla účinnosti 1.7.2009
18

. Dříve byla nestrannost zmíněna pouze ve slibu 

notáře, coţ bylo z hlediska významu tohoto principu i z hlediska závaznosti, 

odpovědnosti notáře a jeho kárného postihu zcela nedostatečné. 

Nestrannost je povaţována za základní rys notářství. Spočívá v tom, ţe notář 

nezvýhodňuje ţádného účastníka právních vztahů, které jsou předmětem poskytované 

právní sluţby. Je tím atributem, který notáře odlišuje od jiných právnických profesí. 

Vystiţně tuto skutečnost vyjadřuje starý citát: „Soudce je nad stranami, advokát se 

stranou, notář mezi stranami.“
19

 Notář v roli nestranného rádce poskytuje rovnocenné 

právní poučení všem účastníkům právního úkonu, projevům jejich vůle dává náleţitou 

formu a zajišťuje vnitřní spravedlnost právního úkonu. Notářem vyhotovené listiny jsou 

nadány veřejnou vírou a je zaručeno, ţe obsah je zákonný, objektivně odpovídá 

skutečnosti a na listinu či osvědčení se lze spolehnout. 

Nestrannost notáře je zajištěna pomocí několika principů: 

a) Notář je jmenován ministrem spravedlnosti a důvody jeho odvolání jsou 

taxativně stanoveny v zákoně. 

b) Počet i umístění notářských úřadů je určen státem. 

c) Notářská činnost je vykonávána za úplatu, přičemţ výše a způsob určení 

odměny notáře jsou předem pevně stanoveny obecně závazným právním 

předpisem.
20

 

d) Notář nesmí vykonávat jinou výdělečnou činnost kromě správy vlastního 

majetku a několika dalších výjimek vypočtených v zákoně.
21

 

                                                 

18
  Viz § 2 notářského řádu. 

19
  BRÁZDA, Jiří; BÉBR, Richard; ŠIMEK, Pavel. Notářství : jeho vývoj, organizace a pravomoc. 1976, 

str. 74. 

20
  Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví 

č. 196/2001 Sb., ze dne 29. května 2001 (notářský tarif). 

21
  Srov. ustanovení § 5 notářského řádu, který stanoví funkce a činnosti dovolené. 
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e) Notáři jsou ze zákona členy samosprávných notářských komor. Je 

nepřípustné, aby byl nezávislý a nestranný notář napojen na státní aparát. 

f) Notář je povinen poskytovat své sluţby kaţdému, byť se konkrétní věc 

nemusí jevit lukrativní. 

g) Notář nesmí odmítnout provedení ţádného z úkonů spadajících do jeho 

pravomoci. 

h) Za škodu způsobenou notářem při sepisování veřejných listin o právních 

úkonech a  v souvislosti s úkony notáře jako soudního komisaře odpovídá 

stát, s plným regresem vůči notáři. 

Všechna tato opatření uměle potlačují princip nabídky a poptávky v oblasti notářských 

sluţeb, stejně jako konkurenci mezi jednotlivými notáři, kteří tak nemusí o klienty 

soutěţit s kolegy. Tím jsou vytvořeny podmínky pro to, aby notář zůstával nestranný, 

nepodléhal tlakům klientů a neměl potřebu a důvod tzv. „jít na ruku“ jednomu či 

druhému účastníku právního úkonu. Pevně stanovená odměna by měla zaručit, ţe pokud 

bude notář svou práci vykonávat čestně a poctivě, nemusí se obávat o svou budoucnost. 

Trţní principy jsou tedy v případě notářů státem úmyslně popřeny, coţ je 

charakteristické pro výkon činnosti, která je ve veřejném zájmu nebo která souvisí 

s výkonem veřejné moci.
22

 

3.1.3. Numerus clausus 

Na rozdíl od advokacie, která je otevřena všem zájemcům splňujícím podmínky 

pro výkon povolání, počet notářských úřadů je předem přesně stanoven státem, 

konkrétně ministrem spravedlnosti
23

. Účelem principu numerus clausus
24

 je především 

zajistit geografickou dostupnost notářských sluţeb. Kaţdý notářský úřad je pevně 

místně svázán se sídlem okresního soudu, v jehoţ obvodu byl zřízen. Pouze v tomto 

obvodu můţe notář vykonávat svou činnost. Tak je zajištěno, ţe budou sluţby notáře 

dostupné na celém území republiky rovnoměrně a nedojde k situaci, ţe by se notáři 

                                                 

22
  TLÁŠKOVÁ, Šárka. Proč mají notáři a notářské zápisy v dnešní době stále smysl. Ad Notam. 2009, 

1, str. 1. 

23
  K 1.7.2010 bylo zřízeno 450 notářských úřadů, z čehoţ byl jeden neobsazený. 

24
  Vyjádřen v ustanovení § 8 odst. 2 notářského řádu. 
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koncentrovali pouze ve velkých městech, kde lze důvodně očekávat početnější či 

movitější klientelu, a v jiných částech republiky byli nedostupní. 

Na základě zákona č. 554/2004 Sb., který novelizoval notářský řád, je 

s účinností od 1.1.2005 umoţněna určitá výjimka z tohoto pravidla, a to moţnost zřízení 

úředních dnů i mimo obvod okresního soudu, jímţ je určen notářský úřad, do kterého 

byl notář jmenován. Záměrem bylo umoţnit notářům uspokojovat potřebu po činnosti 

notáře vznikající v určitém místě. Je však nepochybné, ţe touto úpravou, kdy si notář 

můţe zřídit úřední dny kdekoliv na území České republiky, je princip numerus clausus 

ve své podstatě porušen a v současné době probíhá mezi notáři o této problematice 

intenzivní diskuze. 

3.1.4. Organizace notářské profese 

Notářství je organizováno na principu samosprávy. V obvodu kaţdého 

krajského soudu a v obvodu městského soudu v Praze je zřízena notářská komora, která 

sdruţuje všechny notáře ze svého obvodu.
25

 Notář se stává členem komory ex lege 

dnem svého jmenování a členství zaniká jeho odvoláním nebo smrtí. Na celostátní 

úrovni je zřízena Notářská komora České republiky se sídlem v Praze, která je tvořena 

uvedenými osmi regionálními notářskými komorami. Společně tak tvoří dvoustupňovou 

soustavu orgánů notářské samosprávy. 

Komora a regionální notářské komory v přenesené působnosti státní správy 

garantují výkon notářského povolání zejména tím, ţe dohlíţejí na řádné vedení 

notářských úřadů, na činnost notáře a jeho etickou úroveň a na odbornou výchovu 

notářů a jejich pracovníků. 

Notářské komory vykonávají dohled nad činností notářů a nad vedením 

notářských úřadů. Jejich základním úkolem je péče o řádný výkon notářských 

pravomocí v rámci notářských úřadů zřízených v jejich územním obvodu.
26

 Mimo jiné 

téţ vedou seznam notářských koncipientů a seznam notářských kandidátů, kteří jsou 

                                                 

25
  Regionální notářské komory jsou zřízeny v Brně, v Českých Budějovicích, v Hradci Králové, 

v Ostravě, v Plzni, v Ústí nad Labem a dvě v Praze. 

26
  BÍLEK, P., FIALA, R., JINDŘÍCH, M., WAWERKA, K. a kol. Notářský řád a řízení o dědictví. 

Komentář. 2010, str. 99-100. 
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v pracovním poměru u notáře se sídlem v příslušném obvodu, a působí i v oblasti 

organizační a vzdělávací. 

Do působnosti Komory patří zejména vyjadřování se k počtu notářských úřadů, 

vyhlašování a organizace konkurzů na uvolněné a nově zřízené úřady, výkon dohledu 

nad činností notářských komor i činností notářů a vedení notářských úřadů, zajištění 

provádění kárného řízení a v neposlední řadě vedení, provoz a správa Centrální 

evidence závětí, Rejstříku zástav a Centrální evidence manţelských smluv. Komora téţ 

řeší koncepční záleţitosti, spolupracuje s orgány státní správy a legislativními orgány, 

tvoří stavovské předpisy, přijímá závazná usnesení v rámci pravomocí svých orgánů a 

reprezentuje notáře v rámci České republiky i v mezinárodním styku. Od roku 1994 je 

členem Mezinárodní unie notářství (U.I.N.L.) a má své zástupce v orgánech této 

světové organizace; dnem 1.5.2004 byla Komora přijata za člena Rady notářství 

Evropské unie (C.N.U.E.), která reprezentuje notáře členských zemí u orgánů Evropské 

unie. 

V roce 2000 byl vytvořen elektronický informační systém Komory nazvaný 

Centrální informační systém (CIS). Ten se stal základem pro zřízení Centrální 

evidence závětí (CEZ), jejímţ vedením, provozováním a správou byla Komora 

pověřena na základě novely notářského řádu č.  30/2000 Sb. s účinností od 1.1.2001
27

. 

Tento moderní systém evidence závětí  nahradil nevyhovující evidenci závětí vedenou 

dříve okresními soudy, jejíţ obsah byl do CEZ postupně přenesen. Další novelou 

(č. 554/2004 Sb.) se Centrální evidence závětí rozšířila o evidenci listin o správě 

dědictví. V CEZ jsou tedy nyní evidovány jednak závěti, listiny o vydědění a listiny o 

odvolání těchto úkonů, a dále i  listiny o ustanovení správce dědictví, o odvolání 

ustanovení správce dědictví a o odvolání souhlasu s ustanovením do funkce správce 

dědictví. Přenesením správy evidence těchto listin na Komoru tak došlo k významnému 

posílení jistoty pořizovatelů či odvolatelů závěti, ţe jejich poslední vůle bude 

v dědickém řízení skutečně aplikována.
28

 

                                                 

27
  Srov. § 35a notářského řádu. 

28
  BÍLEK, P., FIALA, R., JINDŘÍCH, M., WAWERKA, K. a kol. Notářský řád a řízení o dědictví. 

Komentář. 2010, str. 118-119 
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Kromě Centrální evidence závětí je Komora pověřena vedením, provozem a 

správou Centrální evidence manželských smluv,
29

 v níţ se evidují smlouvy o změně 

rozsahu společného jmění manţelů a smlouvy o vyhrazení vzniku společného jmění 

manţelů ke dni zániku manţelství uzavřené mezi manţely nebo snoubenci. Tyto 

smlouvy musí mít podle § 143a obč. zák. formu notářského zápisu a ten notář, který 

smlouvu sepíše, má povinnost zapsat údaje o manţelské smlouvě do této evidence bez 

zbytečného odkladu. 

Poslední evidencí, kterou Komora vede, je Rejstřík zástav, kam se zapisuje 

zástavní právo k nemovitostem, které nejsou předmětem evidence v katastru 

nemovitostí, zástavní právo k věci hromadné, k souboru věcí a zástavní právo 

k movitým věcem, k nimţ vzniklo zástavní právo, aniţ by byly odevzdány zástavnímu 

věřiteli nebo třetí osobě. Tento institut posiluje, resp. rozšiřuje moţnosti věřitelů pojistit 

své pohledávky prostřednictvím zástavního práva zřízeného nejen na nemovitostech 

evidovaných v katastru nemovitostí, ale téţ na movitých věcech i bez toho, aby byly 

předány zástavnímu věřiteli nebo třetí osobě. Předchozí právní úprava fakticky 

neumoţňovala zřízení zástavního práva k movitým věcem tak, aby mohly být 

dluţníkem, popř. jinou osobou, nadále pouţívány.
30

 

Všechny tři registry vede Komora v elektronické podobě a jsou neveřejné. To 

znamená, ţe získávání údajů z nich podléhá přísným zákonným pravidlům. 

3.2. Stručný přehled činnosti notáře 

Při výkonu notářství notář vykonává pravomoci, jimiţ ho pověřil stát. Existuje 

proto zájem na tom, aby vykonával právě tuto činnost a nevyvíjel ţádné jiné aktivity. 

Z tohoto důvodu ustanovení § 5 odst. 2 notářského řádu upravuje neslučitelnost činnosti 

notáře s jinou výdělečnou činností s několika výjimkami. Základní druhy notářské 

činnosti stanoví notářský řád v ustanovení § 2. Jedná se o sepisování veřejných listin o 

právních úkonech, osvědčování právně významných skutečností a prohlášení a notářské 

úschovy. 

                                                 

29
  Tato pravomoc byla do notářského řádu zařazena na základě zákona č. 7/2009 Sb. (s účinností od 

1.7.2009), který významně novelizoval občanský soudní řád i notářský řád.  

30
  RUŢIČ, Dušan. Zástavní právo ve vztahu k Rejstříku zástav. Ad Notam. 2009, 3, str. 90. 

http://www.beck-online.cz/legalis/search-document.seam?type=html&rowIndex=1&documentId=nnptembqhfpwy6c7pjqxg5dbozxgsx3wmvzgs5dfnq&conversationId=128541
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Bylo by však značně neefektivní, kdyby notář nemohl v souvislosti s výkonem 

notářství poskytovat komplexní právní sluţby. Docházelo by k situacím, kdy by klient, 

kterému notář poskytl sluţbu v rámci notářské činnosti, musel pro dokončení svého 

záměru vyhledat právní sluţbu advokáta. Například po sepsání notářského zápisu o 

rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti by notář nemohl sepsat návrh na zápis 

změn společnosti do obchodního rejstříku a svého klienta v tomto řízení zastupovat. 

Z tohoto důvodu zákon notáři umoţňuje poskytovat taxativně vymezenou právní 

pomoc. 

Poslední okruh činnosti notáře představují jiné činnosti stanovené zákonem a to 

buď přímo notářským řádem anebo jiným zákonem.
31

 Stát tak vyuţívá kvalifikace 

profesní skupiny notářů a přenáší na ně další pravomoce. Např. na základě občanského 

soudního řádu
32

 jsou notáři jako soudní komisaři povinně pověřování příslušnými soudy 

provedením úkonů v řízení o dědictví. I v samotném notářském řádu jsou upraveny 

takové činnosti notáře, které nelze zahrnout pod obecnou úpravu v § 2 a 3 notářského 

řádu. Jedná se  o úkony notáře v rámci Centrální evidence závětí, Centrální evidence 

manţelských smluv a Rejstříku zástav. Notář pomocí elektronického přenosu dat přímo 

zapisuje údaje do těchto registrů, má přístup ke zjišťování údajů z nich a z Rejstříku 

zástav vydává výpisy, opisy a potvrzení, a provádí výmazy. V rámci tohoto okruhu 

činností by notář měl být pověřován pouze takovými činnostmi, které nejsou v rozporu 

s hlavními zásadami notářství, zejména principy nezávislosti a nestrannosti notáře. 

3.2.1. Sepisování veřejných listin o právních úkonech 

Smysl notářství, kterým je předcházení soudním sporům, se nejvýrazněji 

projevuje při vyhotovování veřejných listin o právních úkonech. Jedná se o stěţejní 

činnost notáře, při které dochází k tomu, ţe notář tyto listiny sepisuje a dodává jim 

charakter veřejné listiny, tedy listiny, ve které je obsaţena veřejná víra. 

Přestoţe jde o zásadní právní institut, pojem veřejné listiny není v platném právu 

dostatečně definován. Základní úprava je obsaţena v § 134 o. s. ř. Podstata tohoto 

institutu spočívá v tom, ţe u veřejné listiny se předpokládá její pravost, jakoţ i 

                                                 

31
  Srov. ustanovení § 4 notářského řádu. 

32
  Srov. ustanovení § 38 odst. 1 občanského soudního řádu. 
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správnost jejího obsahu. Pravá veřejná listina, o jejíţ správnosti nevzešly v řízení 

pochybnosti, můţe být zbavena své důkazní síly jen tím, ţe účastník tvrdí skutečnosti a 

nabídne důkazy, jimiţ bude prokázána nepravdivost obsahu listiny. Důkazní břemeno 

tedy leţí na tom, kdo popírá její správnost.
33

 Veřejné listiny poţívají téţ zvláštní 

ochrany prostřednictvím předpisů trestního práva, kdyţ padělání a pozměnění veřejné 

listiny je skutkovou podstatou trestného činu dle §  348 trestního zákoníku. 

Notář však právním úkonům nedodává pouze odpovídající formu, nýbrţ aktivně 

působí i na jejich obsah. Vysupuje při formulaci obsahu jako nestranný právní rádce 

účastníků, je povinen jim objektivně radit a předem je poučit o moţnostech, obsahu a 

důsledcích právních úkonů, které hodlají svými akty uskutečnit. Zajišťuje, aby právní 

úkony odpovídaly právním předpisům
34

 a skutečné vůli účastníků, při jejíţ formulaci 

vyuţívá notář svých znalostí práva, ale kterou je zároveň povinen respektovat. 

Pro některé právní úkony je forma notářského zápisu stanovena jako obligatorní. 

Podle občanského zákoníku jde např. o smlouvy modifikující společné jmění manţelů, 

o závěť nezletilého staršího 15 let. Zásadně je forma notářského zápisu vyţadována i 

pro písemný právní úkon osoby, která nemůţe číst nebo psát. Obchodní zákoník 

vyţaduje formu notářského zápisu např. pro zaloţení obchodních společností a 

obligatorní forma notářského zápisu je nezbytná i podle mnohých ustanovení zákona o 

přeměnách. 

Tato problematika je podrobněji rozebrána v kapitolách 4.3. – 4.5. 

3.2.2. Osvědčování právně významných skutečností a prohlášení 

Osvědčování právně významných skutečností a prohlášení je druhou 

nevýznamnější notářskou činností. Notář můţe osvědčit pouze právně významné 

skutečnosti a prohlášení, tedy takové, které mohou být nebo se mohou stát podkladem 

pro uplatnění práv, anebo mohou vyvolat právní následky. Při této činnosti jiţ notář 

neposkytuje poučení a nepůsobí při formulaci projevů vůle, ani není odpovědný za 

soulad obsahu osvědčované skutečnosti či prohlášení s právním řádem. Jeho úkolem je 

                                                 

33
  BUREŠ, Jaroslav; DRÁPAL, Ljubomír; KRČMÁŘ, Zdeněk, et al. Občanský soudní řád. Komentář. 

2006, str. 619. 

34
  V opačném případě je notář povinen provedení poţadovaného úkonu odmítnout. 

http://www.beck-online.cz/legalis/search-document.seam?type=html&rowIndex=1&documentId=onrf6mjzgyyv6mjugbpxazrrg43a&conversationId=212956
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v listině zaznamenat skutečnost, která před ním proběhla, či prohlášení, které před ním 

bylo učiněno. Osvědčuje skutkový děj, který vnímal svými smysly. Můţe téţ jen 

zaznamen popis věci v určité době tak, jak ji vnímá svým laickým pohledem. Působí 

přitom jako nestranná a nezúčastněná osoba, která pořizuje záznam děje nebo stavu 

věci. Poskytuje jistotu, ţe záznam odpovídá skutečnosti.  

Významným hlediskem u osvědčovací agendy je skutečnost, ţe pouhé vědomí 

toho, ţe určitá skutečnost má být osvědčena, vede ke snaze o její řádné a správné 

provedení. Význam notáře při předcházení sporům je tedy při této činnosti nepřímý. 

Vyhotovuje pouze pro případné budoucí spory důkazy o tom, zda a kdy k osvědčeným 

skutečnostem nebo prohlášením došlo a jaký měly průběh či obsah.  

Mezi osvědčení, která notář provádí, patří zejména
35

 vidimace (ověření shody 

opisu s listinou), legalizace (ověření pravosti podpisu), osvědčení o předloţení listiny, o 

protestech směnek a jiných listin, osvědčení o prohlášení či autorizovaná konverze 

dokumentů. Za nejvýznamnější oblast osvědčování lze povaţovat osvědčování 

rozhodnutí orgánů právnických osob. Tato činnost představuje výjimku ze zásady, ţe 

notář při osvědčování neodpovídá za soulad obsahu osvědčované skutečnosti se 

zákonem. Ustanovení § 80a odst. 2 notářského řádu notáři mimo jiné výslovně ukládá 

povinnost osvědčit soulad s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty dané 

právnické osoby.  

3.2.3. Úschovy 

Notářský řád rozlišuje dva typy notářské úschovy.
36

 Prvním typem je úschova, 

jejímţ účelem je pouze uschování daného předmětu úschovy a jeho následné vrácení 

ţadateli. Jejím předmětem mohou být závěti, cenné papíry a jiné listiny. Účelem 

úschovy druhého typu je uschování a následné předání předmětu úschovy určené třetí 

osobě. Zde předmět představují kromě listin i peníze. Uvedené druhy úschov se liší 

kromě vymezení předmětu úschovy i z hlediska zákonného postupu notáře. 

U prvního typu úschov mají zásadní postavení z hlediska prevence sporů 

úschovy závětí. Uschováním závěti u notáře je zajištěno, ţe po úmrtí pořizovatele bude 

                                                 

35
  Demonstrativní výčet druhů osvědčení je uveden v ustanovení § 72 notářského řádu. 

36
  Viz ustanovení § 81 odst. 1 notářského řádu. 
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v rámci dědického řízení jeho závěť nalezena a zohledněna. Mezi dědici tedy nedojde 

tak snadno ke sporům o její pravost. 

Úschovy, jejichţ účelem je jejich vydání dalším osobám mají význam 

především zajišťovací. Typickým případem, kdy je vyuţití tohoto typu úschovy 

výhodné, je kupní smlouva o převodu nemovitosti. Podle současné právní úpravy 

přechází vlastnictví na základě smlouvy aţ vkladem do katastru nemovitostí. Období 

mezi uzavřením kupní smlouvy a povolením vkladu vlastnického práva na základě této 

smlouvy do katastru nemovitostí je obdobím právní nejistoty smluvních stran. Jako 

vhodné řešení se jeví splacení kupní ceny kupujícím do notářské úschovy s tím, ţe notář 

peníze vydá prodávajícímu po předloţení dokladů potvrzujících povolení vkladu 

vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí. Tento způsob splacení musí být 

pochopitelně dohodnut přímo v kupní smlouvě a je nutno pamatovat i na všechny 

moţné případy, kdy k přechodu vlastnického práva nedojde. Samotné sloţení peněz do 

notářské úschovy totiţ nemá soluční účinky, kupující svůj závazek splní aţ převedením 

peněz z účtu notářských úschov prodávajícímu. 

3.2.4. Právní pomoc 

Instituce notáře byla zřízena k výkonu notářství. Existuje však zájem na tom, 

aby notář mohl v souvislosti s notářskou činností poskytovat ucelené právní sluţby. 

Proto notářský řád v ustanovení § 3 připouští, ţe v souvislosti s notářskou činností notář 

můţe poskytovat taxativně vymezenou právní pomoc, tj. poskytovat právní porady, ve 

stanovených případech svého klienta zastupovat
37

, sepisovat listiny. Při těchto 

činnostech se však jiţ neuplatňuje jeden z hlavních principů notářství, zásada 

nestrannosti, a notář je vázán téţ pokyny klienta. Cílem platné právní úpravy je 

dosaţení stavu, kdy tomu, kdo se na notáře obrátí, byly poskytnuty komplexní právní 

sluţby a uspokojeny všechny jeho poţadavky bez nutnosti vyhledání doplňkových 

sluţeb advokáta. Jde tedy o vedlejší činnost, která umoţňuje vykonávat notářství jako 

ucelenou a komplexní sluţbu klientům. 

                                                 

37
  Zastupování notářem je moţné v jednání s jinými osobami a orgány a téţ ve správním řízení a ve 

vymezených řízeních, tzv. nesporných, podle občanského soudního řádu. 
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Specifickou právní sluţbou, ke které je notář oprávněn, je správa majetku a 

zastupování v této souvislosti. Pro tuto činnost notáře neplatí ţádná omezení – 

nevyţaduje se souvislost s notářskou činností a zastupování je umoţněno 

v neomezeném rozsahu, tedy i v tzv. sporném řízení u soudu. Tato moţnost 

neomezeného zastupování je naprostou výjimkou ze všech hlavních zásad, na kterých 

spočívá notářství. K tomu je nutno dodat, ţe notáři v praxi vykonávají správu majetku 

velmi zřídka.
38

 

Pro úplnost je nutno uvést, ţe ustanovení § 3 notářského řádu v odstavci třetím 

zcela nesystematicky umoţňuje, aby notář vykonával téţ funkci insolvenčního správce 

podle zvláštních předpisů
39

.  

3.2.5. Vydávání stejnopisů, opisů, výpisů a potvrzení 

Vţdy po sepsání notářského zápisu notář tuto listinu uloţí do sbírky notářských 

zápisů. Účastníkům právního úkonu se do rukou dostává výhradně ve formě stejnopisu 

notářského zápisu, popřípadě výpisu z notářského zápisu či potvrzení o skutečnostech 

známých ze spisu. Notářský řád stanoví přísné podmínky pro vydávání prostých i 

ověřených opisů uvedených listin. Například z notářského zápisu o závěti nelze vydat 

stejnopis, ale pouze prostý opis, a to výhradně jeho pořizovateli, osobě ustanovené 

správcem dědictví, nebo jejich zmocněnci. 

3.2.6. Výkon funkce komisařů v řízení o dědictví 

Postavení notáře v řízení o dědictví se zásadně odlišuje od všeho, co bylo 

uvedeno o notářské činnosti. V řízení o dědictví je notář pověřen soudem, aby jako 

soudní komisař provedl veškeré potřebné úkony včetně vydání závěrečného usnesení, 

přičemţ tyto úkony notáře se povaţují za úkony soudu. Notář má tedy postavení 

soudního komisaře, proto se musí při výkonu této funkce řídit občanským soudním 

                                                 

38
  V praxi se správa majetku uskutečňuje pouze ve značně omezené podobě, a to v souvislosti se správou 

peněz na základě svěřenské smlouvy. 

39
  Jedná se o zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) a zákon 

č. 312/2006 Sb. o insolvenčních správcích, obojí ve znění pozdějších předpisů. 



21 

 

řádem.
40

 Na notáře jako soudního komisaře se vztahují i příslušná ustanovení zákona o 

soudech a soudcích a pro jeho nestrannost a nezávislost platí stejná pravidla jako pro 

soudce.
41

 Výkon funkce soudního komisaře se však plně slučuje se všemi zásadami 

notářské činnosti. Přenesením pravomocí soudů na notáře stát plně vyuţívá odbornosti 

této existující profesní skupiny, aby odlehčil zahlcenému soudnictví, a to při zachování 

hlavních principů i poslání notářství. 

Řízení o dědictví zahajuje soud z úřední povinnosti, jakmile se dozví, ţe někdo 

zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého. Poté soud v kaţdé dědické věci obligatorně 

pověří provedením potřebných úkonů notáře, a to podle rozvrhu, který vydává na návrh 

příslušné notářské komory předseda příslušného krajského soudu vţdy na období 

jednoho kalendářního roku. S účinností od 1.7.2009 byla pravomoc notáře jako 

soudního komisaře v řízení o dědictví rozšířena. Oproti dřívější úpravě notář provádí 

skutečně všechny úkony a činnosti, jeţ by jinak náleţely soudu prvního stupně.
42

 Došlo 

tak k urychlení řízení v těch případech, kdy jsou účastníci dědického řízení ve shodě a 

všichni se po skončení jednání, které předcházelo vydání usnesení, vzdali odvolání. 

V takovém případě jim je vyhotovení usnesení zpravidla ihned doručeno v písemné 

podobě a to jiţ s vyznačenou doloţkou nabytí právní moci. 

Téma je podrobněji rozebráno v kapitole 4.2. 

3.3. Vztah notáře a soudu 

Mezi soudnictvím a notářstvím existuje relativně úzká vazba, a to především 

v organizační rovině. V obvodu kaţdého krajského soudu a v obvodu Městského soudu 

v Praze je zřízena regionální notářská komora, přičemţ obvody a sídla komor se shodují 

s obvody a sídly příslušných soudů. I samotné notářské úřady jsou navázány na 

organizační soustavu soudů. Kaţdý notářský úřad je zřízen v obvodu některého 

okresního soudu a jeho sídlem je sídlo okresního soudu s tím, ţe počet notářských úřadů 

v obvodu kaţdého okresního soudu stanoví ministr spravedlnosti po vyjádření Notářské 

komory České republiky. 

                                                 

40
  Srov. ustanovení § 38, § 151a a § 175a – 175ze občanského soudního řádu. 

41
  LESZAY, Lenka. Nestrannost notáře jako garanta smluvního práva. 2004, str. 20. 

42
  Několik výjimek z tohoto pravidla obsahuje ustanovení § 38 odst. 2 občanského soudního řádu.  
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3.3.1. Přímá spolupráce 

Důvodem svázanosti notářských úřadů s jednotlivými okresními soudy je jednak 

jiţ zmíněná geografická dostupnost notářských sluţeb po celém území České republiky, 

taktéţ však potřeba spolupráce soudu prvního stupně a notáře v souvislosti s řízením o 

dědictví. 

V kaţdé dědické věci soud pověřuje jednoho z notářů ve svém obvodu, aby jako 

soudní komisař provedl úkony v řízení o dědictví. Výběr notáře, který bude v dané 

dědické věci pověřen, nezáleţí na libovůli soudu. Soud musí pověřit toho notáře, který 

má věc projednat podle rozvrhu vydaného předsedou krajského soudu. Tento rozvrh 

vydává předseda krajského soudu podle návrhu notářské komory. Rozvrh můţe být 

zaloţen na obvodovém systému, na časovém systému nebo na jejich kombinaci, 

v závislosti na posledním bydlišti zůstavitele
43

. Podstatou obvodového systému je 

rozdělení obvodu okresního soudu na menší obvody tvořené obcemi a městy v počtu 

notářských úřadů, notář tedy projednává dědickou agendu pouze ze „svého“ přiděleného 

obvodu. U časového systému je rozhodná datum narození či úmrtí zůstavitele v rámci 

kalendářního roku. Např. můţe být stanoveno pořadí notářů působících v obvodu 

daného okresního soudu, podle kterého je vţdy konkrétní notář pověřen projednáním 

dědictví po všech zůstavitelích, kteří zemřeli v den, který na tohoto notáře připadá. 

V rozvrhu musí být řešeny i případy vyloučení soudního komisaře (podle ustanovení 

§ 17a občanského soudního řádu) nebo odnětí věci (podle ustanovení § 175zb 

občanského soudního řádu). Dojde-li však k tomu, ţe nebude moţné ustanovit soudního 

komisaře podle rozvrhu (nastane situace, na kterou rozvrh nepamatuje), určí jej 

předseda senátu z řad notářů působících v obvodu příslušného okresního soudu podle 

svého výběru.
44

 

Vztah mezi notáři a příslušnými soudy existuje i v administrativní rovině. 

Bezodkladně poté, co soud notáře pověří provedením úkonů v řízení o dědictví jako 

soudního komisaře, předá mu příslušný spis. Je-li poté v průběhu řízení nezbytné 

provést určité úkony ve vztahu k cizině, na ţádost notáře to učiní soud. Po provedení 

                                                 

43
  Srov. § 100 jednacího řádu pro okresní a krajské soudy. 

44
  BÍLEK, P., FIALA, R., JINDŘÍCH, M., WAWERKA, K. a kol. Notářský řád a řízení o dědictví., 

2010, str. 759. 
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všech potřebných úkonů v dědickém řízení předá notář spis opět soudu k uloţení do 

spisovny a archivaci po dobu padesáti let. Kromě uvedeného dědické oddělení soudu 

vede sbírku prohlášených závětí. 

Samozřejmostí je vztah notáře a soudu v souvislosti s odvolacím řízením. Proti 

usnesení vydanému notářem v řízení o dědictví se mohou účastníci odvolat. Odvolání 

mohou podat jak u notáře jako soudního komisaře, tak u příslušného soudu prvního 

stupně. Tento soud spis předloţí příslušnému odvolacímu soudu, který o odvolání 

rozhodne, přičemţ jeho rozhodnutí doručuje účastníkům opět notář. 

3.3.2. Preventivní funkce 

Veškerá činnost notáře má ze své podstaty předcházet řešení sporů soudní 

cestou. Smyslem existence notářství je vytvářet právní jistotu ve společnosti, usilovat o 

to, aby se účastníci právních úkonů zajišťovaných notářem nemuseli obracet na soud, a 

pro případ, ţe by k tomu přesto došlo, vytvářet listinné důkazy vyšší síly oproti ostatním 

důkazům. Důsledkem uvedených skutečností je menší zahlcenost soudů, resp. rychlejší 

řešení sporů. 

Za primární nástroj prevence v činnosti notáře lze povaţovat obligatorní a 

nestranné poučení všech stran či účastníků právního úkonu o důsledcích jejich právního 

jednaní a taktéţ poskytování právních porad v souvislosti s notářskou činností. Je jen 

málo lidí, kteří cíleně a záměrně vyhledávají soudní spory. Mnohem častěji k notáři 

přichází lidé, kteří si přejí „jen“ vyřešit určitý problém, se kterým si sami neporadí. 

Právě zde je prostor pro vyřešení problému pomocí právní porady či odborného 

poučení. Často je moţné problémům úplně předejít, příp. je vyřešit ještě dříve, neţ 

vůbec vzniknou. V případě, ţe před notářem dojde ke sporu účastníků, snaţí se jej vţdy 

nejprve vyřešit smírně, dohodou stran. 

Speciálním nástrojem prevence, který přímo nahrazuje soudní rozhodnutí, je 

notářský zápis se svolením k vykonatelnosti. Takový notářský zápis obsahuje prohlášení 

zavázaného účastníka, ţe pokud svou povinnost nesplní řádně a včas, bude tento 

notářský zápis exekučním titulem a bude podle něj nařízen a proveden výkon 

rozhodnutí. Přímo tedy předchází sporu v nalézacím řízení u soudu, neboť případný 

spor je jiţ předem vyřešen a nalézací řízení tedy nepřipadá v úvahu. 
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4. Prevence soudních sporů 

Význam instituce notářství z hlediska preventivního působení v právních 

vztazích je nepochybný. Hlavním přepokladem této skutečnosti je nestrannost notáře při 

výkonu svého povolání. Díky tomu, ţe jde o nestranný a nezávislý subjekt, můţe tak 

notář snadno působit při předcházení sporů mezi stranami. Jak jiţ bylo vyloţeno 

v předchozí kapitole, toto preventivní působení se promítá do všech oblastí činnosti 

notáře, přičemţ v některých oblastech se projevuje výrazněji (sepisování veřejných 

listin o právních úkonech) v jiných o něco méně, ale stále velmi významným způsobem. 

Cílem této kapitoly je podrobněji rozebrat vybrané konkrétní druhy činnosti 

notáře, ve nichţ je podle názoru autorky nejvýrazněji obsaţen prvek prevence soudních 

sporů s ohledem na praxi. 

Nejprve bude pojednáno o celkovém charakteru výkonu notářské profese a o 

důleţitosti existence a činnosti notářů při posilování právního vědomí u veřejnosti. 

Velká pozornost bude věnována činnosti notáře při výkonu funkce soudního 

komisaře v řízení o dědictví. V této oblasti v posledních letech význam notářů posiluje, 

postupně získávají stále širší pravomoce. Mezi agendou, kterou notáři v rámci svého 

úřadu vykonávají, zaujímá dědické řízení přibliţně 50 %. Výkonem této činnosti notáři 

velkou měrou napomáhají tzv. „odbřemeňování“ soudů, které tak mají více prostoru pro 

jiná řízení. Z hlediska prevence sporů je působení notáře jako soudního komisaře 

v dědickém řízení zásadní v tom, ţe za pomoci své odbornosti, zkušeností a lidských 

kvalit napomáhá účastníkům řízení vyřešit případné (bohuţel však časté) majetkové 

spory a dosáhnout vzájemné dohody tak, aby kaţdý z účastníků byl uspokojen a neměl 

důvod neshody později řešit soudní cestou. 

Z rozsáhlého okruhu notářských zápisů o právních úkonech se práce zaměří na 

právní úkony dvoustranné, tedy veškerou smluvní agendu. Při této činnosti se notář 

objevuje v roli garanta smluvního práva a platí zde v úplnosti všechno, co jiţ bylo 

uvedeno o nestrannosti a postupu při vyhotovování notářských zápisů. 

Přestoţe sepisování notářských zápisů o svolení k vykonatelnosti patří do 

všeobecné smluvní agendy, bude jim věnována pozornost ve zvláštní kapitole z důvodu 

specifičnosti úpravy a obzvlášť velkého významu v oblasti prevence sporů. 
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Taktéţ je zvlášť vyděleno sepisování notářských zápisů, kterými mohou 

manţelé modifikovat rozsah svého společného jmění. I zde se jedná o zvláštní úpravu, 

především však z hmotněprávního hlediska a z hlediska dopadů takové smlouvy na 

manţele i na třetí osoby.  

4.1. Posílení právního vědomí 

Velmi výrazným, avšak často opomíjeným aspektem činnosti notáře, je 

působení při posilování právního vědomí u tzv. laické veřejnosti. Notář se při výkonu 

veškeré své činnosti snaţí, aby osobám, které se na něj obrátí s jakýmkoliv problémem 

či ţádostí, poskytl komplexní a nestranné poučení o moţnostech právního řešení v dané 

věci. Toto se na jedné straně projevuje v povinnosti nestranného poučení všech 

účastníků o důsledcích jejich jednání při sepisování notářského zápisu o právním úkonu, 

na druhé straně k tomu často dochází formou poskytování právní pomoci za odměnu, 

ale i bezplatných porad poskytnutých telefonicky či při osobním kontaktu přímo 

notářem nebo zaměstnanci notářské kanceláře.  

Na notářskou kancelář se často s ţádostí o radu obracejí lidé, kteří se ocitli 

v situaci, ve které si sami neví rady, protoţe tuší, ţe jde o oblast, ve které by jim notář 

měl být schopen pomoci. Časté jsou např. dotazy osob, kterým zemře první z rodičů a 

kteří se s řízením o dědictví se dosud nesetkali, na způsob zahájení dědického řízení a 

následného postupu v něm, anebo dotazy na moţnost sepsání závěti či předmanţelské 

smlouvy. Nezřídka se na notáře obracejí dědici s tím, ţe po skončení dědického řízení 

objevili další majetek zůstavitele, pak je třeba poučit je o správném postupu, případně 

jim i pomoci se sepsáním návrhu na dodatečné projednání dědictví. Ve všech těchto i 

dalších případech by měl notář či pracovníci jeho kanceláře tazatelům s odbornou péči 

poradit a poučit je o potřebných krocích, a to i přesto, ţe obvykle je tato porada 

poskytnuta bezplatně. 

Obecně platí, ţe spory nejčastěji vznikají z neznalosti, nedostatečného poučení 

či opomenutí subjektů uzavírajících právní vztah. Proto je poučovací a poradní činnost 

notáře tak významná, při veškeré své činnosti usiluje o to, aby účastníci právních úkonů 

byli předem poučeni o všech moţnostech řešení situace a znali důsledky právního 

jednání, pro které se rozhodnou. 
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4.2. Dědické řízení 

Platná právní úprava spočívá na principu obligatornosti dědického řízení. To 

znamená, ţe následkem úmrtí kaţdé osoby je zahájení dědického řízení, a to bez dalšího 

ze zákona, bez ohledu na to, zda o to ţádají dědici, či zda tato osoba měla nějaký 

majetek. Řízení o dědictví je řízením občanskoprávním a to nesporným. Obecným 

rozdílem mezi sporným a nesporným řízením je jejich odlišná funkce. Narozdíl od 

sporného řízení, které má funkci reparační (má napravovat porušené právo), nesporné 

řízení má funkci preventivní, tedy dát právním vztahům pevný základ a předejít tak 

sporům.
45

 

Účelem dědického řízení je především zjištění právních nástupců zůstavitele 

(jeho dědiců), stejně jako zjištění jeho majetku a dluhů. Platná úprava dědění vychází 

z principu univerzální sukcese, tzn. ţe dědic vstupuje do všech práv a povinností 

zůstavitele, které nezanikly jeho smrtí. Dědic odpovídá i za dluhy zůstavitele, a to aţ do 

výše nabytého dědictví. K přechodu dědictví na dědice dochází přímo ze zákona, smrtí 

zůstavitele. K tomu je však třeba, aby nabytí dědictví bylo potvrzeno autoritativním 

rozhodnutím soudu (resp. notáře jako jako soudního komisaře).
46

 

Postavení notáře v řízení o dědictví je odlišné, neţ má při výkonu notářské 

činnosti. Z toho, ţe úkony notáře pověřeného v řízení o dědictví jako soudního komisaře 

jsou povaţovány za úkony soudu (§ 38 odst. 3 o. s. ř.), vyplývá povinnost notáře 

postupovat podle občanského soudního řádu. Zejm. tedy účastníky poučovat o jejich 

procesních právech a všem účastníkům řízení poskytnout plnou moţnost k uplatnění 

svých práv. Na notáře jako soudního komisaře se vztahují i příslušná ustanovení zákona 

o soudech a soudcích, a pro jeho nestrannost a nezávislost platí stejná pravidla jako pro 

soudce.
47

 

4.2.1. Pravomoc a příslušnost soudu, pověření notáře jako soudního komisaře 

Projednávat dědictví a rozhodovat v dědickém řízení náleţí do pravomoci 

soudu. Podle ustanovení § 9 odst. 1 občanského soudního řádu jsou k řízení o dědictví 

                                                 

45
  MIKEŠ, Jiří; MUZIKÁŘ, Ladislav. Dědické právo. 2003, str. 111-112. 

46
  HENDRYCH, D., et al. Právnický slovník. 2009. Pojem „Dědění“. 

47
  LESZAY, Lenka. Nestrannost notáře jako garanta smluvního práva. 2004, str. 20. 
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věcně příslušné okresní soudy, v Praze obvodní soudy a v Brně je to Městský soud 

v Brně.
 48

 Místní příslušnost pro řízení o dědictví se řídí ustanovením § 88 písm. j) 

občanského soudního řádu. K řízení je místně příslušný v první řadě soud, v jehoţ 

obvodu měl zůstavitel naposledy bydliště a nelze-li bydliště zjistit, v jehoţ obvodu měl 

naposledy pobyt. Pokud takový soud není, příslušný je soud, v jehoţ obvodu je 

zůstavitelův majetek (je-li takových soudů více, pak ten z nich, který první provedl 

úkon). Bydlištěm se rozumí místo, kde se zůstavitel fakticky zdrţoval s úmyslem trvale 

tam bydlet, bez ohledu na to, kde byl hlášen k trvalému pobytu). 

Dědické řízení tedy zahajuje soud, úkony v tomto řízení však provádí jen 

ojediněle. Podle ustanovení § 38 občanského soudního řádu soud usnesením pověří 

notáře, aby jako soudní komisař provedl úkony v řízení o dědictví. Pověření se vztahuje 

na všechny úkony v řízení, kromě čtyř taxativně stanovených případů (§ 38 odst. 2 

o. s. ř.). Úkony, které notář jako soudní komisař provádí, se povaţují za úkony soudu. 

Notář jako soudní komisař se v řízení o dědictví neřídí pouze notářským řádem, ale 

především občanským soudním řádem a dalšími předpisy vztahujícími se k řízení před 

soudem.
49

 

O způsobu určení konkrétního notáře, který bude vyřizovat tu kterou věc, jiţ 

bylo pojednáno výše. 

4.2.2. Zahájení řízení 

Řízení o dědictví zahajuje soud, a to i bez návrhu, jakmile se dozví, o úmrtí 

člověka, či prohlášení někoho za mrtvého. Nejčastějším případem je situace, kdy 

matriční úřad zašle příslušnému soudu úmrtní list. Můţe jít např. i o sdělení 

zdravotnického zařízení o úmrtí či oznámení policie. Řízení můţe být zahájeno i na 

návrh, k čemuţ v praxi dochází spíše zřídka, a obvykle se jedná o projednání dědictví o 

dodatečně zjištěném majetku zůstavitele. 

                                                 

48
  Úprava věcné působnosti soudů v Praze a v Brně je obsaţena v § 9 zákona o soudech a soudcích. 

49
  Zejm. půjde o Jednací řád pro okresní a krajské soudy a Vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské 

a vrchní soudy. 
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Zahajuje-li se dědické řízení na návrh, je zahájeno okamţikem, kdy návrh došel 

soudu. Při zahájení bez návrhu je zahájeno vydáním usnesení o zahájení řízení. Toto 

usnesení není třeba doručovat.  

Po zahájení řízení soud pověří příslušného notáře, aby jako soudní komisař 

provedl úkony v řízení o dědictví a postoupí mu spis.
50

 Aţ od této chvíle notář 

vystupuje jako soudní komisař a můţe, resp. musí provádět procesní úkony v řízení. 

Pověření notáře jako soudního komisaře bývá zpravidla obsaţeno v usnesení o zahájení 

řízení. Notář ovšem nemusí projednávat dědictví osobně, zákon stanoví, ţe můţe 

pověřit prováděním určitých úkonů notářské koncipienty a jiné zaměstnance, kteří jsou 

u něj v pracovním poměru a sloţili kvalifikační zkoušku. 

4.2.3. Účastníci řízení 

Okruh účastníků dědického řízení stanoví občanský soudní řád v § 94 odst. 2, 

podle něhoţ jsou účastníky navrhovatel a ti, které zákon za účastníky označuje. 

Specifikaci obsahuje ustanovení § 175b o. s. ř. Podle zákona tedy účastníky jsou: 

a) navrhovatel 

b) ti, o nichţ lze mít důvodně za to, ţe jsou zůstavitelovými dědici, příp. stát, 

není-li takových osob 

c) věřitelé (jen v některých případech) 

d) vypravitel pohřbu (jen při postupu podle § 175h o. s. .ř.) 

ad a) V případě, ţe je řízení zahájeno na návrh, účastníkem je i navrhovatel, 

tedy ten, kdo podal návrh na zahájení dědického řízení. Není pravidlem, ţe se 

navrhovatel musí účastnit celého řízení. Pokud vyjde najevo, ţe navrhovatel ve 

skutečnosti není dědicem, ţe mu nemá dědictví připadnout podle § 462 občanského 

zákoníku, ţe se o pohřeb zůstavitele postaral někdo jiný nebo ţe zůstavitel zanechal 

pouze majetek nepatrné hodnoty, přestane soudní komisař s navrhovatelem jednat.
51

 

                                                 

50
  MIKEŠ, Jiří; MUZIKÁŘ, Ladislav. Dědické právo. 2003, str. 138-139. 

51
  BÍLEK, P., FIALA, R., JINDŘÍCH, M., WAWERKA, K. a kol. Notářský řád a řízení o dědictví. 

Komentář. 2010, str. 776. 
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ad b) Účastníkem dědického řízení nemůţe být kaţdý, kdo se domnívá, ţe je 

nebo by měl být dědicem. Je jím pouze ten, koho lze za dědice důvodně považovat. 

Důvodnost toho, ţe určitá osoba je zůstavitelovým dědicem, se posuzuje podle 

hmotného práva (§ 460 a násl. občanského zákoníku), musí jí tedy svědčit dědické 

právo ze zákona nebo ze závěti, která na první pohled nemá ţádné formální nedostatky. 

Při dědění ze zákona existují 4 dědické skupiny. Přichází-li např. v úvahu dědění 

v 1. dědické skupině, lze za dědice důvodně povaţovat potomky a manţela nebo 

partnera zůstavitele. Účastníky však uţ nebudou osoby, které by byly povolány dědit aţ 

ve druhé, třetí či čtvrté skupině. Pokud se dědí ze závěti, povaţují se za dědice a tedy i 

účastníky osoby, které jsou ze závěti povolány dědit. Závěť nesmí mít ţádné zjevné 

formální vady a musí být platná. V případě, ţe zůstavitel zanechal závěť, je nutné vedle 

závětních dědiců za účastníky povaţovat i tzv. neopominutelné dědice, tedy nezletilé 

potomky zůstavitele (§ 479 obč. zák.) i ostatní osoby, kterým svědčí dědění ze zákona. 

Jejich účastenství ovšem trvá jen, dokud se neukáţe, ţe k dědění ze zákona nedojde. 

Nastoupí-li dědění ze závěti, neopominutelní dědici přestávají být účastníky v případě, 

ţe se nedovolali neplatnosti závěti. Obecně lze říci, ţe kaţdá osoba postavení účastníka 

ztratí, jestliţe se zjistí, ţe jí ţádný z dědických titulů nesvědčí nebo ţe nemůţe dědit 

z jiných důvodů.
52

 Závěr soudu o tom, zda určitá osoba je či není účastníkem řízení, se 

nevydává jako rozhodnutí. Projeví se pouze tím, ţe soud s osobou buď jedná jako 

s účastníkem nebo s ní jako s účastníkem jednat přestane. 

Pokud není nikdo, koho by bylo moţné důvodně povaţovat za dědice, ať uţ ze 

zákona nebo ze závěti, účastníkem dědického řízení je stát, kterému by v takovém 

případě dědictví připadlo podle ustanovení § 462 obč. zák. jako tzv. odúmrť. Stát můţe 

dědit i na základě závěti jako právnická osoba, potom má však stejné postavení jako 

kterýkoli jiný dědic. 

ad c) Účastníkem dědického řízení můţe být i věřitel zůstavitele a to pouze ve 

třech výslovně uvedených případech. Jednak při přenechání předluţeného dědictví 

věřitelům na úhradu dluhů, dále je-li nařízena likvidace dědictví a v posledním případě 

jestliţe by se dědici v uzavřené dohodě o vypořádání dědictví dohodli na odpovědnosti 

                                                 

52
  BÍLEK, P., FIALA, R., JINDŘÍCH, M., WAWERKA, K. a kol. Notářský řád a řízení o dědictví. 

Komentář. 2010, str. 777. 
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za zůstavitelovy dluhy odlišně od zákonné úpravy. V všech případech je předpokladem 

účastenství věřitele v řízení existence pohledávky za zůstavitelem v době jeho smrti. 

ad d) V případě, ţe zůstavitel nezanechal majetek, nebo zanechal majetek 

nepatrné hodnoty, je účastníkem řízení pouze osoba, která se postarala o pohřeb. Této 

osobě soud můţe s jejím souhlasem majetek nepatrné hodnoty vydat. Uvedená úprava 

platí bez ohledu na to, komu by jinak  svědčilo dědické právo. 

Kromě výše uvedených skupin účastníků vyplývá z § 175l o. s. ř., ţe účastníkem 

řízení o dědictví je i pozůstalý manţel, který měl se zůstavitelem majetek ve společném 

jmění, a není dědicem. Účastní se ovšem jen té části řízení, ve které dochází 

k vypořádání společného jmění manţelů. Zvláštní postavení má i osoba ustanovená 

správcem dědictví, která má v řízení určitá práva a povinnosti (např. právo na odměnu a 

náhradu hotových výdajů, povinnost vykonávat svěřenou funkci a podávat soudu zprávy 

o své činnosti).
 53

 Správce dědictví je tedy účastníkem v té části řízení o dědictví, kdy se 

jedná o jeho právech a povinnostech. 

Z postavení účastníka dědického řízení vyplývají výlučná práva, která nenáleţí 

nikomu jinému. Pouze účastníci řízení mají právo být předvoláni k jednání, tohoto 

jednání se zúčasnit a podílet se na něm (např. činit procesní návrhy důkazů i ve věci). 

Mají také právo na řádné doručování usnesení, s výjimkou těch, která není třeba 

doručovat, nebo právo podat odvolání proti usnesení soudu prvního stupně. 

4.2.4. Šetření v Centrální evidenci závětí 

Poté, co byl notáři jako soudnímu komisaři soudem postoupen spis, provede 

neprodleně šetření v Centrální evidenci závětí za účelem zjištění, zda jsou evidovány 

listiny důleţité pro dědické řízení. Těmito listinami jsou závěť zůstavitele, listina o 

vydědění nebo listina o odvolání těchto úkonů (dále jen „závěť“), a také listina o 

ustanovení správce dědictví, listina o odvolání ustanovení správce dědictví nebo listina 

o odvolání souhlasu s ustanovením do funkce správce dědictví (dále jen „listina o 

správě dědictví“).
54

 Pokud některá z uvedených listin evidována je, zjistí notář 

                                                 

53
  BÍLEK, P., FIALA, R., JINDŘÍCH, M., WAWERKA, K. a kol. Notářský řád a řízení o dědictví. 

Komentář. 2010, str. 781. 

54
  § 175c odst. 1 o. s. ř. 
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současně, u kterého notáře nebo soudu je uloţena. Vyjde-li najevo, ţe zůstavitel 

zanechal závěť nebo listinu o správě dědictví, je třeba provést zjištění jejího stavu a 

obsahu. Tento úkon provádí okresní soud nebo notář, u kterého je listina uloţena, a to 

formou protokolu, který zašle notáři pověřenému projednáním dědictví společně 

s připojenou kopií nebo ověřeným opisem příslušné listiny. Originál závěti (pokud není 

sepsána formou notářského zápisu, v tom případě zůstává vţdy u notáře, který ji sepsal) 

poté zašle soudu, který vede řízení o dědictví, který jej uloţí do sbírky prohlášených 

závětí. 

Pokud není zjištěna existence závěti šetřením v CEZ, neznamená to ještě, ţe 

zůstavitel ţádnou závěť nezanechal. Narozdíl od listiny o správě dědictví, kterou je 

moţné sepsat pouze ve formě notářského zápisu, závěť můţe být sepsána i jinými 

způsoby. Zákon neukládá povinnost vloţit závěť do úschovy k notáři, je to pouze 

moţnost, jak zajistit, aby závěť byla v dědickém řízení skutečně pouţita. Zůstavitel tedy 

můţe svou závěť uloţit např. u sebe doma. Zde však existuje riziko, ţe se jí zmocní 

osoba, která nemá zájem na tom, aby se podle této poslední vůle dědilo a závěť zničí či 

zatají.
55

 Oproti závětem evidovaným v CEZ, jejichţ existence a obsah jsou zjištěny 

hned na počátku řízení, mohou závěti zůstavitele uloţené doma či jinde vyjít najevo aţ 

v průběhu řízení. Nejčastěji bývá závěť předloţena při předběţném šetření, ale můţe být 

předloţena i později nebo dokonce aţ po skončení dědického řízení.
56

 

Pokud soudní komisař zjistí, ţe zůstavitel zanechal listinu o správě dědictví, 

kterou ustanovil správce dědictví, tohoto správce dědictví vyrozumí o smrti zůstavitele 

a vyzve ho, aby se ujal své funkce (§ 175d odst. 4 o. s. ř.). 

4.2.5. Předběžné šetření 

Předběţné šetření je přípravou na samotné projednání dědictví. Jeho účelem je 

získat základní poznatky o skutečnostech důleţitých pro další postup v řízení. Soudní 

komisař si obstarává podklady pro zjištění pravomoci a příslušnosti soudu k projednání 

                                                 

55
  Takové jednání by však mělo za následek dědickou nezpůsobilost podle § 469 obč. z., uvedeným 

způsobem jednající osoba by tedy nemohla dědit. 

56
  K prohlášení závěti v tomto případě provádí soud. Ten se závětí seznámí osoby, které by podle ní 

mohly uplatnit právo na vydání dědictví. 
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dědictví, okruhu dědiců (příp. nutnosti ustanovit jim opatrovníka), zůstavitelova 

majetku a dluhů. Zjišťuje dále zda byl zůstavitel majitelem účtu u banky, zda jako 

podnikatel zanechal podnik a jaký, a další nezbytné věci. 

Předběţné šetření představuje počáteční fázi v řízení o dědictví a na jeho 

řádném provedení můţe záviset efektivita a rychlost dalšího řízení. Při zjišťování 

potřebných skutečností je proto třeba postupovat velmi pečlivě. 

Rozhodnutí, koho soudní komisař k předběţnému šetření předvolá, závisí na 

jeho uváţení. Vycházet při tom můţe buď z úmrtního listu nebo ze závěti, jeţ byla 

nalezena šetřením v CEZ. V úmrtním listu zpravidla bývá uvedeno jméno pozůstalého 

manţela (manţelky) a téţ údaje o osobě, která vypravila pohřeb. Z případné závěti pak 

můţe zjistit údaje o závětním dědici. Kterou osobu předvolá, záleţí pouze na rozhodnutí 

soudního komisaře, zpravidla se snaţí o to, aby šlo o osobu, která zůstavitele dobře 

znala a bude schopná poskytnout všechny potřebné údaje a informace. Z hlediska 

následného řízení je ale nepodstatné, kdo byl k předběţnému šetření předvolán. 

O předběţném šetření se sepíše protokol. Vzor protokolu byl vydán Sdělením 

Ministerstva spravedlnosti ze dne 20.4.2004, č. j. 20/2004 - Org. pod číslem 15 ve 

skupině IV. Dědické řízení. Protokol můţe obsahovat pouze údaje, které sdělila 

vyslýchaná osoba. Pokud je některý údaj či informaci potřeba doplnit později v průběhu 

řízení, je nutné o tomto sepsat záznam s uvedením způsobu sdělení (osobně, 

telefonicky), případně se do spisu zaloţí písemné sdělení vyslýchaného či účastníka. 

4.2.6. Šetření v Centrální evidenci manželských smluv 

V případě, ţe soudní komisař během předběţného šetření zjistí, ţe v den smrti 

trvalo zůstavitelovo manţelství, má povinnost provést šetření v Centrální evidenci 

manţelských smluv, zda je tam evidována manţelská smlouva modifikující společné 

jmění manţelů, jejímţ účastníkem je zůstavitel a pokud ano, musí zjistit i to, u kterého 

notáře je uloţena. Evidence obsahuje pouze manţelské smlouvy sepsané po 1. červenci 

2009, proto je nutné, aby notář existenci smluv sepsaných před tímto datem zjistil 

dotazem na osobu, se kterou provádí předběţné šetření, popř. na pozůstalého 

manţela/manţelku. 
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Existence Centrální evidence manţelských smluv je velkým přínosem pro 

dědické řízení. Měla by omezit případy, kdy notář nesprávně vypořádá společné jmění 

manţelů (jeţ předchází vlastnímu projednání dědictví) z důvodu toho, ţe existující 

manţelská smlouva nebyla účastníky předloţena. 

4.2.7. Zastavení řízení 

Pokud při předběţném šetření vyjde najevo, ţe zůstavitel nezanechal ţádný 

majetek, nebo zanechal majetek pouze nepatrné hodnoty, soudní komisař řízení zastaví 

podle § 175h o. s. ř. 

Zůstavitel nezanechal majetek tehdy, jestliţe v době smrti nic nevlastnil, ale také 

v případě, kdy věci patřící do dědictví jsou z hlediska ceny obvyklé bezcenné. V praxi 

jde o zpravidla o předměty, které se vzhledem ke své povaze, stavu a stupni opotřebení 

jeví jako neprodejné, zejm. staré šatstvo a vybavení domácnosti. Jsou-li zde pouze 

takové věci, má se za to, ţe zůstavitel ţádný majetek nezanechal a řízení se zastaví. 

I pokud zůstavitel nějaký majetek zanechal, ale ten má pouze nepatrnou 

hodnotu, řízení se zastaví a majetek soud vydá tomu, kdo se postaral o pohřeb. O 

majetek nepatrné hodnoty jde tam, kde jeho hodnota nepřesahuje přiměřené náklady 

vynaloţené na zůstavitelův pohřeb
57

 Vypravitel pohřbu musí s převzetím majetku 

souhlasit a musí převzít všechen zůstavitelův majetek, nemůţe si vybrat jen některé jeho 

části. Pokud nesouhlasí, pak musí být i majetek nepatrné hodnoty řádně projednán jako 

dědictví. Vypravitel pohřbu nenabývá vlastnictví k zůstavitelově majetku děděním, ale  

na základě rozhodnutí soudu. A protoţe nejde o zůstavitelova dědice, neodpovídá za 

případné dluhy zůstavitele, a to ani do výše hodnoty převzatého majetku.
58

 

Při rozhodování o zastavení řízení soudní komisař nezkoumá okruh dědiců a 

neřeší ani případné spory o dědické právo. Usnesení o zastavení řízení není třeba 

doručovat a není proti němu přípustné odvolání. 

                                                 

57
  V praxi jde v současné době o částku nepřesahující cca 25.000,- aţ 30.000,- Kč. 

58
  BÍLEK, P., FIALA, R., JINDŘÍCH, M., WAWERKA, K. a kol. Notářský řád a řízení o dědictví. 

Komentář. 2010, str. 817. 
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4.2.8. Projednání dědictví 

Po provedení předběţného šetření a nebylo-li řízení zastaveno podle § 175h 

o. s. ř., přikročí soudní komisař k vlastnímu projednání dědictví.  

Nejprve vyrozumí ty, o nichţ lze mít podle výsledků předběţného šetření 

důvodně za to, ţe jsou dědici, o jejich dědickém právu a o moţnosti dědictví 

v jednoměsíční lhůtě odmítnout nebo prohlásit, ţe dědictví neodmítají (§ 175i o. s. ř.). 

Současně dědice poučí o náleţitostech a účincích odmítnutí dědictví i o účincích 

prohlášení, ţe dědictví neodmítají. Prohlášení o odmítnutí nebo neodmítnutí dědictví 

nelze odvolat. 

Pokud se ţádným z moţných způsobů (z úmrtního listu, šetřením v CEZ, 

dotazem v evidenci obyvatel či z výpovědi vypravitele pohřbu nebo rodiny či 

příbuzných zůstavitele) nepodařilo zjistit ţádného dědice, soudní komisař nemusí 

nařizovat jednání, protoţe dědictví připadne státu jako odúmrť podle § 462 obč. zák. 

Stát dědictví odmítnout nemůţe, protoţe toto právo má pouze dědic. 

Jednání se nemusí nařizovat ani v případě, ţe je pouze jeden dědic, bez ohledu 

na to, zda ze závěti nebo ze zákona. Pokud tento dědic dědictví neodmítne, můţe mu 

soudní komisař potvrdit nabytí dědictví bez jednání. I v těchto případech ale soudní 

komisař jednání nařídí, povaţuje-li to za vhodné, zejm. proto, ţe je třeba provést 

dokazování. 

Ve všech ostatních případech soudní komisař nařídí jednání ve věci. K jednání 

by soudní komisař měl mít připraveny všechny nezbytné podklady tak, aby bylo moţné 

věc rozhodnout zpravidla při jediném jednání (§ 114a odst. 1 o. s. ř.). Musí tedy na 

základě výsledku předběţného šetření zjistit skutečný rozsah zůstavitelova majetku a 

dluhů a opatřit takové podklady, aby mohly být při jednání provedeny důkazy o všech 

rozhodných skutečnostech. Veškerý majetek i dluhy musí být přesně identifikovány a 

musí být zjištěna jejich hodnota/výše. K jednání je nutné předvolat všechny účastníky i 

jiné osoby, jejichţ účast je nezbytná (zákonní zástupci, zmocněnci, opatrovníci, svědci, 

znalci, tlumočníci, apod.). Jednání je vţdy neveřejné, proto mohou být přítomny pouze 
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uvedené osoby. Průběh jednání se zaznamenává ve formě protokolu nebo zvukového 

nebo zvukově obrazového záznamu.
59

 

Při jednání soudní komisař ověřuje správnost a úplnost údajů o dědicích 

zůstavitele, jeho majetku a dluzích, ověřuje totoţnost dědiců a poučí je o jejich 

dědickém právu a moţnosti odmítnout dědictví (pokud tak neučinil jiţ dříve). Dále 

pořizuje soupis majetku a dluhů spadajících do společného jmění manţelů a zjišťuje 

stanovisko účastníků k rozsahu společného jmění manţelů a ke způsobu jeho 

vypořádání (určení, co z tohoto majetku patří do dědictví a co patří pozůstalému 

manţelovi). Soudní komisař také pořizuje soupis aktiv a pasiv dědictví, je povinen určit 

obvyklou cenu majetku, výši dluhů a čistou hodnotu dědictví v době smrti zůstavitele, 

popř. výši předluţení. Během jednání by měl soudní komisař dědice vést k uzavření 

dohody o vypořádání dědictví. 

4.2.9. Rozhodnutí 

Konečné rozhodnutí v řízení o dědictví se vydává ve formě usnesení. Pokud 

nebylo řízení zastaveno, nebylo potvrzeno připadnutí dědictví státu nebo nebylo 

potvrzeno nabytí dědictví jedinému dědici, můţe být skončeno buď dohodou dědiců o 

vypořádání dědictví (popř. o přenechání předluţeného dědictví věřitelům k úhradě 

dluhů) nebo vypořádáním dědictví podle dědických podílů. 

Soudní komisař by měl usilovat o to, aby dědici o vypořádání dědictví dosáhli 

dohody. Je nutné, aby s dohodou souhlasili všichni ti, kterým svědčí dědické právo po 

zůstaviteli (není významné, zda dědí ze zákona či ze závěti), kdyby třeba jen jediný 

z dědiců nesouhlasil, k dohodě dojít nemůţe. Při této formě vypořádání dědictví nejsou 

dědici ničím omezeni, pouze dohoda nesmí být v rozporu se zákonem nebo odporovat 

dobrým mravům. Mohou se odchýlit od zákonných podílů i od závěti zůstavitele. Můţe 

tak např. dojít k situaci, ţe některý z dědiců na základě svého projevu vůle neobdrţí 

z dědictví nic. Dohoda se však musí týkat všeho majetku, který byl uveden v soupisu 

aktiv dědictví. Uzavírá-li dohodu zákonný zástupce nezletilého dědice nebo opatrovník 

                                                 

59
  Srov. § 40 odst. 1 a 4 o. s. ř. Moţnost zaznamenávat průběh jednání ve formě záznamu byla zavedena 

na zákl. souhrnné novely o. s. ř. č. 7/2009 Sb. Notáři jako soudní komisaři jí však zatím příliš 

nevyuţívají z důvodu vysokých nákladů na pořízení záznamového zařízení. 
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dědice bez plné způsobilosti k právním úkonům, je nutné, aby tuto dohodu za takto 

zastoupeného dědice schválil soud pravomocným rozsudkem (soud péče o nezletilé 

nebo opatrovnický soud). Soud dohodu schválí, je-li v zájmu zastoupeného dědice.
60

 Aţ 

poté můţe soudní komisař přikročit ke schválení dohody. 

Pokud dědici nejsou schopni vzájemně se o vypořádání dědictví dohodnout, 

potvrdí soudní komisař nabytí dědictví podle dědických podílů. Takový postup 

znamená, ţe musí být dodrţeny podíly dědiců na dědictví tak, jak vyplývají ze zákona, 

závěti nebo z obou titulů, nedojde-li k jejich modifikaci v důsledku započtení. Toto 

řešení s sebou však často nese problémy do budoucna, protoţe je časté, ţe ke kaţdé 

věci, resp. kaţdému majetkovému právu vzniká podílové spoluvlastnictví dědiců. 

Správa majetku v podílovém spoluvlastnictví vyţaduje od spoluvlastníků schopnost se 

dohodnout a pokud nebyli dědici schopni dohodnout se při jednání o dědictví, je velmi 

pravděpodobné, ţe po skončení dědického řízení budou noví spoluvlastníci pokračovat 

ve sporu o zrušení a vypořádání takto vzniklého spoluvlastnictví u soudu. Proto je role 

soudního komisaře důleţitá, aby se svým působením snaţil přivést dědice k dohodě a 

předešel tak pravděpodobným budoucím sporům. 

Pokud je dědictví předluţené, tzn. ţe pasiva dědictví jsou vyšší neţ aktiva, 

mohou se dědici a věřitelé (kteří jsou v tomto případě účastníky řízení) dohodnout o 

tom, ţe předluţené dědictví bude přenecháno věřitelům k úhradě dluhů. Soudní komisař 

tuto dohodu v usnesení schválí, pokud neodporuje zákonu nebo dobrým mravům 

(§ 175p o. s. ř.). 

Vydáním některého z výše uvedených usnesení o dědictví je projednávání 

dědictví skončeno. Poté, co usnesení nabyde právní moci, soudní komisař vyrozumí 

banky, u kterých měl zůstavitel vedený účet, o tom, kdo se stal jeho novým majitelem.  

Týká-li se usnesení věcných práv k nemovitostem, předá soudní komisař 

stejnopis pravomocného usnesení v elektronické podobě katastrálnímu pracovišti 

kratastrálního úřadu, v jehoţ obvodu působnosti se nemovitosti nacházejí. K tomu 

připojí vyplněný formulář zveřejněný na internetové stránce Českého úřadu 

                                                 

60
  MIKEŠ, Jiří; MUZIKÁŘ, Ladislav. Dědické právo. 2003, str. 228. 
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zeměměřického a katastrálního.
61

 Cílem úpravy je dosáhnout stavu, kdy soudní 

komisaři budou nové údaje do katastru nemovitostí vkládat záznamem sami a příslušný 

katastrální úřad provede jen kontrolu. Takový postup je v souladu s poţadavkem 

hospodárnosti, rychlosti a efektivity jak řízení, tak výkonu správní činnosti. 

4.2.10. Odvolání 

Řádným opravným prostředkem proti usnesení o dědictví je odvolání. Odvolání 

je moţné podat proti kaţdému usnesení, mimo případů taxativně stanovených 

ustanovením § 202 odst. 1 o. s. ř, pro dědické řízení přichází nepřípustnost odvolání 

v úvahu zejména u usnesení, kterým se upravuje vedení řízení. Dále zákon vylučuje 

podání odvolání proti usnesení, kterým se zastavuje dědické řízení v případě, ţe 

zůstavitel nezanechal majetek, nebo při vydání majetku nepatrné hodnoty vypraviteli 

pohřbu. Podat odvolání můţe pouze účastník řízení a to do 15 dnů od od doručení 

písemného vyhotovení rozhodnutí. 

Odvolání proti usnesení soudního komisaře je moţno podat jak u soudního 

komisaře, tak u dědického soudu. Pokud účastník odvolání podá u soudního komisaře, 

je tento povinen předat spis dědickému soudu. Je-li podáno u dědického soudu, vyţádá 

si soud příslušný spis od soudního komisaře.
62

 

Novela občanského soudního řádu č. 7/2009 Sb., která rozšířila pravomoc 

soudního komisaře, aby vydával i meritorní rozhodnutí, zakotvila zároveň i specifickou 

moţnost nápravy napadeného rozhodnutí. Podle ustanovení § 374 odst. 3 o. s. ř. platí, ţe 

„je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal soudní komisař, ..., může mu zcela 

vyhovět předseda senátu (samosoudce). Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí 

soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.“ Jedná se o institut blíţící se svou 

povahou a účelem autoremeduře. Dědický soud této moţnosti vyuţije zpravidla tehdy, 

bude-li v odvolání napadena zjevná vada či nesprávnost obsahu usnesení. Pokud bude 

třeba provádět další šetření a dokazování, pravděpodobně této moţnosti nápravy 

nevyuţije a předloţí spis k přezkoumání příslušnému odvolacímu soudu. 
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Pro úplnost je nutno dodat, ţe občanský soudní řád upravuje i moţnost podání 

mimořádných opravných prostředků (takové, které směřují proti rozhodnutí, které jiţ 

nabylo právní moci). V řízení o dědictví připadají v úvahu ţaloba na obnovu řízení, 

ţaloba pro zmatečnost (§ 228 a násl. o. s. ř.) a dovolání (§ 236 a násl. o. s. ř.).  

4.2.11. Dodatečné projednání dědictví 

V praxi není výjimkou, ţe se poté, co usnesení o dědictví nabylo právní moci, 

objeví nějaký majetek zůstavitele, který v dědickém řízení nevyšel najevo a proto nebyl 

v původním řízení projednán. Pak je nutno o tomto majetku provést dodatečné 

projednání dědictví podle § 175x o. s. ř. 

Řízení o dodatečném projednání dědictví můţe být zahájeno jak na návrh, tak i 

bez návrhu. Soud bez návrhu zahájí řízení vţdy, dozví-li se, ţe zůstavitel zanechal 

nějaký majetek, který dosud nebyl projednán. K návrhu na dodatečné projednání 

dědictví jsou oprávněni ti, kteří byli účastníky původního řízení, popř. jejich právní 

nástupci. Pokud bylo původní řízení zastaveno podle § 175h o. s. ř. a nebylo tedy 

dědické právo zjišťováno, můţe návrh podat i ten, kdo tvrdí, ţe je dědicem.
63

 Jiné 

subjekty mohou podat podnět k dodatečnému projednání dědictví a soud pak dědické 

řízení zahájí bez návrhu. 

Účastníky dodatečného projednání dědictví jsou ti dědici, kteří byli účastníky 

v původním řízení, popřípadě jejich právní nástupci
64

 (pokud má zemřelý nebo zaniklý 

dědic více právních nástupců, mají tito nástupci v řízení postavení tzv. nerozlučných 

společníků podle § 91 odst. 2 o. s. ř.). Soudní komisař při dodatečném projednání 

dědictví nemění okruh zůstavitelových dědiců. Pokud některý z dědiců v původním 

řízení dědictví odmítl, vztahuje se toto prohlášení i na nově objevený majetek.
65

 Pokud 

bylo původní řízení zastaveno podle § 175h o. s. ř. a majetek nově vyšlý najevo takový 
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postup neodůvodňuje, musí soudní komisař provést zjištění, komu svědčí dědické právo 

a kdo bude dědicem. 

Průběh řízení při dodatečném projednání dědictví je podobný jako průběh 

projednání původního dědictví. Není však nutné provádět úkony, které byly provedeny 

v řízení původním a které není moţné či není třeba opakovat (zejm. zjišťování dědiců a 

jejich poučení). Soudní komisař tedy zpravidla jen opatří podklady k nově objevenému 

majetku, rozhodne o vypořádání společného jmění manţelů (pokud se dodatečné 

dědictví projednává do tří let od úmrtí zůstavitele), doplní soupis aktiv, popř. i pasiv 

dědictví, určí obvyklou cenu dědictví a čistou hodnotu dědictví. Poté vydá usnesení 

podle § 175q odst. 1 o. s. ř. 

Dědické řízení má jednu zvláštnost, která se nejvýrazněji projevuje právě při 

dodatečném projednání dědictví. Touto zvláštností je, ţe dědictví se projednává podle 

předpisů platných ke dni úmrtí zůstavitele, a to nejen předpisů hmotněprávních, ale i 

procesních (přechodná ustanovení zákona č. 263/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje 

občanský soudní řád). Znamená to, ţe notář jako soudní komisař se můţe při 

dodatečném projednání dědictví setkat s mnoha odlišnými právními úpravami dědění i 

procesního postupu v řízení. Zemřel-li např. zůstavitel před 1.1.1951, je nutné 

postupovat podle Obecného zákoníku občanského z roku 1811 a císařského patentu 

z 9.8.1854, č. 208 ř. z. o soudním řízení v nesporných právních věcech. 

4.3. Smluvní agenda 

Notář je oprávněn (a zároveň povinen) na ţádost účastníka sepsat notářský zápis 

o jakémkoliv právním úkonu, pokud neodporuje obecně závazným právním předpisům. 

Převáţnou část činnosti notáře v rámci sepisování notářských zápisů o právních 

úkonech tvoří notářské zápisy o právních úkonech dvoustranných, tedy o smlouvách.  

Pro účastníky právního vztahu je výhodné sepsat smlouvu formou notářského 

zápisu a to především z důvodu vyšší právní jistoty. Dostanou tak záruku, ţe smlouva 

bude jen velmi obtíţně zpochybnitelná, a to jak po formální stránce, tak i po stránce 

hmotněprávní. Notář nejen, ţe zaručí soulad smlouvy s právními předpisy, její určitost a 

srozumitelnost, ale v důsledku povinnosti nestranného poučení obou účastníků je takřka 

vyloučeno zpochybnění právního úkonu z důvodu neváţnosti, nesvobody, omylu či 
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nezpůsobilosti k právním úkonům některého z účastníků. Notář současně působí 

k tomu, aby byla smlouva vnitřně spravedlivá a nebyla uzavřena ve prospěch pouze 

jednoho z účastníků, čímţ omezuje moţnost vzniku budoucích sporů z právních vztahů 

vzniklých na jejím základě. Notář je tedy odpovědný za to, ţe takto jím sepsaná 

smlouva je celkově perfektní. 

Se smlouvami, které jsou výhodné pouze pro jednu ze stran smluvního vztahu se 

lze v praxi setkat poměrně často. Zpravidla se jedná o situace, kdy jedna ze stran 

prosadí do smlouvy pro sebe výhodné podmínky z titulu svého silnějšího postavení, 

lepšího materiálního vybavení nebo lepší znalosti právních předpisů (typicky smlouvy o 

úvěru a jeho zajištění předkládané bankami nebo smlouvy vnucované klientům 

realitními kancelářemi o zprostředkování dispozic s nemovitostmi). V takových 

případech můţe notář opatření na ochranu slabší smluvní strany prosazovat jen tehdy, 

rozhodnou-li se smluvní strany smlouvu pořídit fakultativně notářským zápisem. Stojí-li 

však na jedné straně velká společnost, dochází k tomu spíše zřídka, protoţe takové 

společnosti obvykle vyuţívají sluţeb „svých“ advokátních kanceláří, a to i v oblastech, 

které tradičně patří do působnosti notáře.
66

 

K notářské činnosti tradičně patří i sepisování smluv o převodech nemovitostí. 

Přestoţe v české právní úpravě není pro tyto smlouvy zakotvena obligatorní forma 

notářské zápisu tak, jako v řadě jiných zemí, v nichţ funguje notářství latinského typu, 

lidé se na notáře s ţádostí o sepsání smlouvy o převodu nemovitosti obracejí poměrně 

často. Důvodem je nejspíše všeobecné povědomí ve společnosti o tom, ţe právě notáři 

mají hluboké znalosti právních vztahů k nemovitostem a téţ samotná povaha předmětu 

těchto právních vztahů – nemovitosti, které zpravidla bývají vnímány díky své ceně a 

významu jako důleţitější, neţ věci movité. Existuje zde i moţnost bezpečného zajištění 

kupní ceny pomocí notářské úschovy, coţ dále napomáhá právní jistotě při převodu 

nemovitostí. 

4.4. Notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti 

„Kaţdý notářský zápis se svolením k vykonatelnosti nejen potenciálně, jako 

kaţdý jiný notářský zápis o právním úkonu, ale přímo předchází sporu v nalézacím 
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řízení u soudu, neboť případný spor je předem vyřešen, nalézací řízení nepřipadá 

v úvahu. Z tohoto důvodu je pravomoc notáře sepisovat notářské zápisy se svolením 

k vykonatelnosti jeho nejdůleţitějším vybavením pro plnění jeho základního úkolu, 

spočívajícího v procesní prevenci.“
67

 

Současná úprava institutu notářských zápisů se svolením k vykonatelnosti 

zavedená do notářského řádu zákonem č. 7/2009 Sb., který zavedl nové dva typy 

takových notářských zápisů, navazuje na tradiční úpravu obsaţenou v notářském řádu 

z roku 1871 a je v souladu i se zahraniční právní úpravou.
68

 

4.4.1. Typy notářských zápisů se svolením k vykonatelnosti 

Notářský řád rozlišuje tři typy notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti: 

a) notářský zápis o dvoustranném právním úkonu, kterým se zakládá závazkový 

právní vztah, a který se stává se svolením zavázaného účastníka titulem pro výkon 

rozhodnutí a exekučním titulem (dále jen „exekuční titul“) v případě, ţe svou povinnost 

řádně a včas nesplní (§ 71a odst. 1 notářského řádu); 

b) notářský zápis o jednostranném právním úkonu, ve kterém účastník 

jednostranně uzná peněţitou pohledávku vyplývající z jiţ zaloţeného závazkového 

vztahu a svolí, aby takový notářský zápis byl exekučním titulem, pokud svou povinnost 

řádně a včas nesplní (§ 71a odst. 2 notářského řádu); 

c) notářský zápis o dohodě, kterou se účastník zaváţe splnit pohledávku nebo 

jiný nárok druhého účastníka vyplývající z existujícího závazkového právního vztahu a 

v níţ svolí, aby takový notářský zápis byl exekučním titulem, jestliţe svou povinnost 

řádně a včas nesplní (§ 71b notářského řádu). 

ad a) V prvním případě se jedná o institut, který můţe velmi usnadnit a zejména 

urychlit uspokojení pohledávky věřitele, a to zcela bez nutnosti absolvovat mnohdy 

velmi zdlouhavé soudní řízení. Dluţník (posléze osoba povinná) k vykonatelnosti 

svoluje jiţ v hmotněprávním titulu, kterým se právní vztah zakládá. Tento typ 
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notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti bude nejspíše nejpouţívanějším, 

protoţe zavázaný účastník je v okamţiku uzavírání smlouvy ochotnější svolit 

k případné vykonatelnosti notářského zápisu. Obvykle totiţ nemá pochybnosti o tom, ţe 

svůj závazek splní řádně a včas a proto k udělení souhlasu k vykonatelnosti snadněji 

přistoupí.  

ad b) Ve druhém z uvedených typů notářského zápisu dluţník k vykonatelnosti 

notářského zápisu svoluje v jednostranném hmotněprávním úkonu, kterým uznává svůj 

existující závazek. Z hlediska uznání závazku není podstatné, zda jde o pohledávku jiţ 

splatnou či nikoli, dluh však jiţ musí nastat. Není moţné uznat dluh, který teprve 

vznikne. 

ad c) Dohoda podle § 71b notářského řádu je přejata z dříve platné právní 

úpravy téměř beze změny. Jejím předpokladem je závazkový právní vztah mezi 

dluţníkem a věřitelem vzniklý na základě právního důvodu (např. smlouvy). Můţe jít o 

závazkový právní vztah jiţ existující, ale i o takový, který vzniká současně vedle této 

dohody. Notářský zápis tak můţe obsahovat dvě části – např. kupní smlouvu, ve které 

se kupující zaváţe zaplatit kupní cenu v určité lhůtě, a dohodu podle tohoto ustanovení, 

ve které se kupující zaváţe splnit tuto pohledávku prodávajícího a svolí, aby byl 

notářský zápis vykonatelný, pokud by svou povinnost řádně a včas nesplnil.
69

 Vzhledem 

k nové právní úpravě v ustanovení § 71a notářského řádu, která se jeví jako elegantnější 

řešení, však bude tento postup vyuţíván spíše v souvislosti se závazky nepeněţitými, na 

které se nová právní úprava nevztahuje. 

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 ze dne 

21.4.2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky, jsou všechny 

tři typy notářských zápisů, je-li jejich předmětem peněţitá pohledávka, která vyplývá 

z občanskoprávního nebo obchodněprávního závazkového vztahu, úřední listinou, která 

se potvrzuje jako evropský exekuční titul (§ 71c notářského řádu). 
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4.4.2. Náležitosti notářských zápisů se svolením k vykonatelnosti 

Vzhledem k tomu, ţe notářský zápis se svolením k vykonatelnosti nahrazuje 

rozsudek soudu, musí soudní komisař při jeho sepsání věnovat velkou pozornost splnění 

všech předepsaných náleţitostí. Z toho důvodu musí být v notářském zápisu vedle 

ostatních náleţitostí notářského zápisu o právním úkonu (stanoveny v § 63 notářského 

řádu) uvedeny a popsány naprosto přesně, bez moţnosti různých výkladů, také 

náleţitosti zvláštní, které se liší podle typu sepisovaného notářského zápisu.
70

 Všem 

typům je společné, ţe musí obsahovat svolení zavázaného účastníka, aby byl notářský 

zápis exekučním titulem, pokud svou povinnost řádně a včas nesplní. 

U notářského zápisu podle § 71a odst. 1 notářského řádu můţe být předmětem 

plnění pouze peněţitá pohledávka a musí být uvedena a) výše pohledávky, b) doba 

plnění. 

Předmětem notářského zápisu podle § 71a odst. 2 notářského řádu můţe být 

taktéţ pouze peněţitá pohledávka a mezi náleţitosti patří a) výše pohledávky, b) doba 

plnění, c) označení osoby, jejíţ pohledávka má být splněna (případné osoby oprávněné), 

d) označení skutečnosti, na níţ se pohledávka zakládá, tedy právního důvodu (např. 

kupní smlouva, smlouva o úvěru, ...). 

Náleţitostmi notářského zápisu o dohodě účastníků podle § 71b notářského řádu 

jsou a) označení osoby povinné, b) označení osoby oprávněné, c) označení skutečnosti, 

na níţ se pohledávka či jiný nárok zakládá, d) předmět plnění, e) doba plnění. 

Návrh na výkon rozhodnutí nebo na exekuci je moţné doloţit pouze stejnopisem 

notářského zápisu, který je stejně jako originál notářského zápisu veřejnou listinou. 

Originál notářského zápisu totiţ zůstává uloţen v notářské kanceláři a ověřený opis 

notářského zápisu se podle § 90 notářského řádu nevydává. Dá se usuzovat, ţe pouze na 

základě ověřeného stejnopisu notářského zápisu exekuci nařídit nelze, neboť ten jiţ není 

veřejnou listin, takţe pro tento účel nemůţe notářský zápis nahradit.
71
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4.5. Předmanželské smlouvy a smlouvy modifikující společné jmění 

manželů 

4.5.1. Pojem společného jmění manželů 

Společné jmění manţelů je základním institutem manţelského majetkového 

práva. Majetkové vztahy mezi manţely navzájem, stejně jako mezi manţely a třetími 

osobami jsou upraveny zvláštní právní úpravou, jejímţ cílem je přizpůsobit tyto vztahy 

zájmům manţelů, zvláštnostem vyplývajícím z existence manţelství a potřebám rodiny. 

„Společné jmění vyjadřuje právní jednotu a nedělitelnost manţelů, kteří společně věci 

uţívají pro potřebu svou a své rodiny, aniţ by byl vyjádřen jejich podíl na společném 

majetku.“
72

 Společné jmění můţe vzniknout výhradně mezi manţely a je jedinou 

přípustnou formou uspořádání majetkových vztahů mezi nimi. 

Předmět společného jmění vymezuje § 143 občanského zákoníku jednak jako 

majetek nabytý jedním nebo oběma manţely za trvaní manţelství (s několika 

výjimkami, např. majetek nabytý pouze jedním z manţelů děděním nebo darem tento 

manţel nabývá do svého výlučného vlastnictví) a dále sem řadí závazky, které jednomu 

nebo oběma manţelům vznikly za trvání manţelství týkající se majetku ve společném 

jmění (mimo takové závazky, jejichţ výše přesahuje míru přiměřenou majetkovým 

poměrům manţelů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého). 

4.5.2. Vznik společného jmění manželů 

Společné jmění je právním institutem, který je úzce spojen s existencí 

manţelství. Proto vzniká ex lege a to zásadně v okamţiku uzavření manţelství. Zákon 

však umoţňuje tento automatický důsledek uzavření manţelství téměř úplně vyloučit. 

Manţelé nebo budoucí manţelé se mohou smluvně dohodnout a vyhradit zcela nebo 

zčásti vznik společného jmění ke dni zániku manţelství, a to aţ na věci tvořící obvyklé 

vybavení společné domácnosti, které z předmětu společného jmění manţelů nemohou 

být vyloučeny. Důsledkem této dohody je, ţe za trvání manţelství kaţdý z manţelů 

nabývá majetek do svého výlučného vlastnictví (mimo věci tvořících obvyklé vybavení 

společné domácnosti), resp. nabývají-li oba manţelé vlastnictví společně, vzniká 
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k takovým věcem podílové spoluvlastnictví. Pokud některému z nich vznikne závazek, 

odpovídá za jeho splnění výhradně sám. Společné jmění poté vzniká aţ okamţikem 

zániku manţelství a jeho předmětem se stává jmění, které v tomto okamţiku patří 

kaţdému z manţelů. K majetku, který kaţdý z manţelů v době trvání manţelství 

vlastnil, ale vlastnictví k němu pozbyl před zánikem manţelství, se nepřihlíţí, ani se 

ohledně něj neprovádějí ţádné zápočty. Pro uzavření této smlouvy občanský zákoník 

v § 143a odst. 2 obligatorně stanoví formu notářského zápisu.  

4.5.3. Smluvní modifikace společného jmění manželů 

Kromě jiţ zmíněné moţnosti vyhradit vznik společného jmění ke dni zániku 

manţelství umoţňuje občanský zákoník, aby se manţelé dohodli i na jiných jeho 

modifikacích. Důvodem takové úpravy smluvní volnosti je, aby manţelům byla 

umoţněna volba rozsahu majetkového reţimu, zejm. v případě, ţe jeden z manţelů 

podniká jako fyzická osoba a ze zákona odpovídá za závazky z podnikání celým svým 

majetkem. 

První moţností změny zákonného reţimu úpravy společného jmění manţelů je 

změna jeho rozsahu pomocí smlouvy mezi manţely nebo budoucími manţely o 

rozšíření či zúţení rozsahu společného jmění.
73

 „Rozšířením zákonem stanoveného 

rozsahu společného jmění se rozumí, ţe jeho předmětem se stane jak majetek, tak i 

závazky, které jinak zákon z předmětu společného jmění výslovně vylučuje. Zúţením 

zákonného rozsahu společného jmění se naproti tomu rozumí opak, tj. majetek a 

závazky, které by jinak ze zákona tvořily předmět společného jmění, se smlouvou 

z předmětu společného jmění vyjímají a zůstávají ve vlastnictví jednotlivých 

manţelů.“
74

 Podle zákona se to týká nejen rozsahu majetku a závazků nabytých či 

vzniklých v budoucnosti, nýbrţ i majetku a závazků, které společné jmění manţelů jiţ 

tvoří.
75

 Není moţné, aby manţelé institut společného jmění úplně vyloučili. Vţdy 

zůstane zachován alespoň jeho minimální zákonný rozsah, a to věci tvořící obvyklé 

vybavení společné domácnosti. 
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  KNAPPOVÁ, Marta, et al. Občanské právo hmotné 1. 2005, str. 392. 
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  ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M., et al. Občanský zákoník I, II. Komentář. 
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Druhou moţností odchýlení se od zákonné úpravy společného jmění manţelů je 

podle § 147 občanského zákoníku moţnost, aby si manţelé nebo budoucí manţelé 

smlouvou upravili odchylně správu společného jmění. Mohou se například dohodnout, 

ţe správu společného jmění bude vykonávat pouze jeden z nich anebo naopak vţdy oba 

dva i v případech, kdy to zákon nevyţaduje (tzn. i při obvyklé správě majetku patřího 

do jejich společného jmění). 

Pro jakékoliv změny společného jmění manţelů zákon předepisuje uzavření 

smlouvy formou notářského zápisu. Forma veřejné listiny je plně opodstatněná 

vzhledem k závaţnosti jejích dopadů pro manţele. Účinky smlouvy nastávají ex nunc, 

pouze v případě, ţe je předmětem smlouvy nemovitost, nastávají věcněprávní účinky 

vkladem do katastru nemovitostí s právními účinky ke dni podání návrhu na povolení 

vkladu. 

Všechny tři přípustné varianty modifikace zákonné úpravy společného jmění 

manţelů, tedy vyhrazení jeho vzniku ke dni zániku manţelství, změna jeho rozsahu a 

odchylná úprava jeho správy, mohou být uskutečněny smlouvou jak mezi manţely, tak 

mezi snoubenci, tzn. muţem a ţenou, kteří chtějí uzavřít manţelství. V případě 

snoubenců je v teorii běţně pouţíván termín „předmanţelské smlouvy“, které se liší 

tím, ţe modifikují společné jmění manţelů do budoucna a jsou podmíněny uzavřením 

manţelství.
76

 

4.5.4. Ochrana třetích osob 

Občanský zákoník v ustanovení § 144 stanoví, ţe „pokud není prokázán opak, 

má se za to, že majetek nabytý a závazky vzniklé za trvání manželství tvoří společné 

jmění manželů.“ Tímto se zavádí vyvratitelná právní domněnka, jejímţ účelem je nejen 

chránit práva a oprávněné zájmy třetích osob, ale má vliv i při vypořádání společného 

jmění manţelů při zániku manţelství. 

Vzhledem k tomu, ţe smlouvy modifikujicí vznik, rozsah a správu společného 

jmění manţelů nejsou vedeny v ţádné veřejné evidenci (Centrální evidence 

manţelských smluv je evidence neveřejná a význam má především v řízení o dědictví), 
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nemusí být třetí osoby s obsahem vţdy seznámeny. Proto zákon umoţňuje manţelům 

dovolávat se obsahu takových smluv pouze tehdy, byl-li jejich obsah třetím osobám 

znám. Důkazní břemeno zatěţuje manţele, kteří musí prokázat, ţe třetí osoba byla 

s obsahem obeznámena. Pokud by třetí osobě obsah smlouvy znám nebyl, můţe se tato 

osoba domáhat uspokojení ze společného majetku manţelů tak, jako by k uzavření 

ţádné smlouvy mezi manţely nedošlo. 

Aby se zabránilo budoucím problémům a sporům, můţe být v praxi uţitečné 

uvést do textu smlouvy uzavírané mezi manţely a třetí osobou existenci smlouvy 

modifikující společné jmění manţelů a to, ţe se s ní třetí strana seznámila, nebo od třetí 

osoby vyţádat písemné potvrzení o tom, ţe s obsahem takové smlouvy byla seznámena. 

U ústních úkonů je vhodné zajistit přítomnost svědka. 

4.5.5. Notářský zápis o smlouvě modifikující společné jmění manželů 

Při sepisování smluv o úpravě majetkových poměrů mezi manţely se uplatňují 

stejná pravidla, jako při sepisování jakýchkoliv notářských zápisů o právních úkonech. 

Notář je tedy povinen obběma účastníkům poskytnout nestranné právní poučení a 

aktivně působit tak, aby obsah smlouvy odpovídal jejich skutečné vůli a byl v souladu 

s právními předpisy.
77

 Specifikem těchto smluv je, ţe podle občanského zákoníku 

mohou být uzavřeny výhradně formou notářského zápisu. 

Zákon vychází z toho, ţe mezi manţely panuje naprostá důvěra. K uzavírání 

smluv modifikujících společné jmění manţelů však často dochází v situacích, kdy 

je manţelství v rozvratu. Lze si tedy snadno představit situaci, kdy jeden z manţelů 

záměrně existenci manţelské smlouvy neuvede, aby mu věřitel poskytl např. finanční 

prostředky v důvěře, ţe za jejich plnění odpovídají oba manţelé. Věřitel je v této situaci 

chráněn § 143a odst. 4 obč. zák., neboť ve vztahu k němu platí stav jako by ţádná 

dohoda nebyla uzavřena. Nepříjemné překvapení čeká po čase druhého z manţelů, 

protoţe podle § 145 odst. 3 obč. zák. odpovídá za závazek solidárně do jeho plné výše. 

Je proto nutné, aby na tuto skutečnost notář při sepisování smlouvy manţele dostatečně 

důrazně upozornil. Je také vhodné do smlouvy zakotvit vzájemný závazek předkládat 

tuto smlouvu při přejímání závazků nad určitou výši všem budoucím věřitelům, 
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případně téţ stanovit povinnost ve smlouvě o převzetí závazku výslovně uvádět, ţe 

věřitel se s obsahem této modifikující smlouvy seznámil.
78
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5. Možnosti rozšíření působnosti notářů do budoucna 

V teoretické rovině probíhají neustále diskuze o tom, jaké další činnosti by 

mohly být vykonávány notářským stavem. Pro stát je bezesporu výhodné přenést na 

notáře nejrůznější pravomoce především proto, ţe se odlehčí jiţ nyní zatíţený státní 

aparát, který by se tak mohl více věnovat jiným či důleţitějším agendám a zrychlit svou 

činnost. Vzhledem k profesionalitě a odbornosti notářů a jimi vytvářených notářských 

zápisů se vedou jednání o moţnosti, ţe by zápisy do obchodního rejstříku a do katastru 

nemovitostí probíhaly bez dalšího řízení, pokud by jejich podkladem byl notářský zápis. 

Jeví se jako neúčelné, aby notářský zápis, který je veřejnou listinou a splňuje veškeré 

náleţitosti jako je zákonnost a správnost, ještě přezkoumával správní orgán. Dalším 

diskutovaným tématem je rozhodování některých nesporných věcí notáři. 

Lze mít za to, ţe primární úlohou soudů je rozhodovat spory. Proto se jeví více 

neţ vhodné, aby nebyly zatěţovány jinými věcmi, z čehoţ vychází myšlenka, ţe není 

nezbytné, aby rozhodovaly i všechny nesporné věci. Příkladem můţe být úprava 

dědického řízení od účinnosti novely č. 7/2009 Sb., kdy usnesení včetně meritorního 

vydává nikoliv soud, ale notář pověřený soudem jako soudní komisař. 

 Za příklad obdobné úpravy jiného nesporného řízení de lege ferenda by mohlo 

slouţít řízení o tzv. dobrovolném rozvodu podle ustanovení § 24a zákona o rodině. 

Přestoţe řízení o rozvodu manţelství je svou podstatou řízení sporné, v případě, ţe jsou 

manţelé schopni se ve smyslu uvedeného ustanovení zákona dohodnout, lze dovodit 

faktickou nespornost takového řízení. Úkolem soudu je pouze shromáţdit stanovené 

dokumenty a konstatovat shodu manţelů ohledně lhůty, po kterou spolu neţijí. Poté 

manţelství bez dalšího rozvede. Tyto činnosti by mohl vykonat i nestranný notář na 

základě pověření soudu, stejně jako při řízení o dědictví.
79

 

Určité zjednodušení soudního řízení by bylo moţné například v řízení o 

ustanovení opatrovníka osobě nezpůsobilé k právním úkonům. Institutem přicházejícím 

v úvahu by mohla být moţnost, aby si osoba nezpůsobilá k právním úkonům mohla 

sama určit, kdo bude jejím opatrovníkem, coţ by učinila v době, kdy ještě plnou 

                                                 

79
  JINDŘICH, Miloslav; FOUKAL, Martin. Úloha notářství v moderní společnosti. Ad Notam. 2008, 6, 

str. 214. 



50 

 

způsobilost k právním úkonům má. V současné době je stále častěji předem znám 

postup určitých nemocí a předpokládá se, ţe ke zbavení způsobilosti časem dojde. Jde 

tedy o legitimní poţadavek, aby se taková osoba sama rozhodla, koho chce ustanovit 

svým opatrovníkem tak, aby spravoval veškeré její záleţitosti. Jako ideální řešení se 

jeví sepsání tohoto závaţného právního úkonu obligatorně formou notářského zápisu 

s povinným řádným poučením notáře o důsledcích takového rozhodnutí s tím, ţe by 

existovala evidence takto určených osob. Takovému člověku by pak soud mohl tohoto 

opatrovníka ustanovit i bez návrhu, jiţ v rámci řízení o zbavení způsobilosti k právním 

úkonům, a osobu, která je určena opatrovníkem by zjistil z příslušné evidence.
80
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6. Závěr 

Od obnovení svobodného notářství v roce 1993 urazilo toto povolání dlouhou 

cestu. Díky tomu, ţe i v době totality se mezi notáři udrţovaly ideje klasického 

notářství, došlo po revoluci k jeho obnově velmi přirozeným způsobem. Notářský řád 

ve svém původním znění z roku 1992 byl vytvořen velmi kvalitně, o čemţ svědčí i 

skutečnost, ţe poprvé byl novelizován aţ zákonem č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za 

škodu. Nejvýznamnější novelou z poslední doby je tzv. souhrnná novela občanského 

soudního řádu č. 7/2009 Sb., která významným způsobem změnila i notářský řád. 

Především došlo k významnému rozšíření rozhodovací pravomoci notáře jako soudního 

komisaře v dědickém řízení. Dále byla zavedena centrální evidence manţelských smluv, 

reformovala se kárná odpovědnost notářů, notářských kandidátů a koncipientů, došlo ke 

změnám v úpravě notářských zápisů se svolením k vykonatelnosti a byly nově upraveny 

notářské zápisy o rozhodnutí ustavujících orgánů zakládaných právnických osob. Není 

také jiţ nadále moţné sepisovat notářské listiny ve slovenském jazyce. Důleţitou 

změnou byla také výslovná deklarace nezávislosti notáře, která se dříve vyvozovala 

pouze ze znění slibu. Z vývoje v uplynulých letech je zřejmé, ţe notářská profese uţ si 

získala důvěru jak u státu, tak u veřejnosti, a nelze přehlédnout trend, jímţ je postupné 

posilování pravomocí notářů. 

Cílem této práce bylo pojednat o postavení a činnosti notáře v současné době, a 

to s vědomím předcházejícího historického vývoje i očekávaného vývoje do budoucna. 

Celou práci provází snaha najít a popsat ty aspekty notářské praxe, které svou podstatou 

působí na předcházení soudním sporům. V souladu s předpokladem autorka dochází 

k závěru, ţe prevence soudních sporů je vlastně základním účelem existence notářství a 

projevuje se ve všech jeho oblastech. 

Těţiště práce spočívá ve třetí a čtvrté kapitole. V první z nich je důraz kladen na 

široké a komplexní pojednání o tom, kdo a jakým způsobem se můţe stát notářem, 

jakými prostředky, které garantují jeho nezávislost a nestrannost, je notář vybaven, 

významné je zkoumání charakteristik notářství, kde hlavní roli hraje princip 

nestrannosti notáře, z něhoţ vychází a němţ je zaloţeno všechno ostatní. Poté následuje 

výčet a popis všech hlavních druhů činností, které notář vykonává, a zamyšlení nad tím, 

jaký vliv má ta která činnost na předcházení sporům. Následující kapitola pak rozebírá 
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vybrané činnosti notáře do větší hloubky. Smysl notářství, kterým je prevence sporů, se 

nejvíce projevuje při sepisování veřejných listin o právních úkonech, kdy notář jednak 

poskytuje rovnocenné právní poučení všem účastníkům právních úkonů a dává jejich 

projevům vůle kvalifikovanou právní formu a jednak tímto svým působením zaručuje 

správnost právního úkonu.
81

 

Jako shrnutí je moţné uvést, ţe notáři v našem právním řádu rozhodně své místo 

mají. Pro stát jsou cenní tím, ţe „odbřemeňují“ soudy přebíráním některé jejich agendy 

a široké veřejnosti přinášejí výhody a záruky, které nabízí forma notářských zápisů, 

vedoucí ve svých důsledcích i k prevenci a menšímu počtu soudních sporů. 

 

                                                 

81
  LESZAY, Lenka. Nestrannost notáře jako garanta smluvního práva. 2004, str. 28. 
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English resume 

Activities of notarial office and prevention of legal disputes 

In civil law a notary plays a very important role in the society. He has extensive 

powers in executing legal documents and legal agreements, legalizing documents, 

authenticating copies and also plays a significant role during the inheritance procedure. 

The purpose of my thesis is to analyse what falls within the competence of the notary 

and explore the relevance of his work on prevention of legal disputes. 

The thesis is systematically structured  into six chapters, each of them presenting 

different aspects of the notarial job. First chapter is introductory. Chapter Two gives an 

outline of the development of the legal status of the notaries begining in the ancient 

Rome until the legal regulation these days.  

Third and fourth chapters represent the main part of the thesis. Chapter Three is 

subdivided into three parts. Part One explores the legal status and the characteristic of a 

notary in Czech law, whereas the next part attempts to describe the activity of a notary 

concerning its influence on preventing disputies. The last part illustrates how notaries 

are connected with the courts. The fourth chapter endeavours to examine selected 

activities more elaborately. It concerns the role of a notary in the inheritance procedure, 

providing legal aid to general public, being effective in making agreements and finally 

two special types of notarial record are described. Chapter five briefly presents what the 

future possibilities of new competences for the notaries are, highlighting the possibility 

of withdrawing some routine work from the courts.  

Eventually, conclusions are drawn in the last chapter. The main aim of this 

thesis was to prove that the role of notaries is significant, because legal nature of the 

notaries is to prevent legal disputies, which was achieved. Therefore, the confirmation 

of my initial hypothesis has been reached. 
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