Abstrakt
Právní úprava obchodního rejstříku
Cílem této diplomové práce je analyzovat právní úpravu obchodního rejstříku v České
republice, a to jak vývoj obchodního rejstříku, tak současný právní rámec úpravy, s ohledem
na proběhlou rekodifikaci soukromého práva účinnou od 1.1.2014.
Diplomová práce se skládá z 10 kapitol.
První kapitola shrnuje vývoj právní úpravy obchodního rejstříku v českých zemích od dob
Rakouska-Uherska, přes změny právního systému po roce 1989, až po současnou právní
úpravu.
Druhá kapitola pojednává o pojmu a povaze veřejných rejstříků právnických a fyzických
osob, na kterých jsou objasněny všechny základní principy obchodního rejstříku, když
obchodní rejstřík se stal jedním z typů veřejného rejstříku. Podkapitola o rejstříkových
soudech obsahuje rozbor fungování rejstříkových soudů a podkapitola o osobách a údajích
zapisovaných do veřejných rejstříků vymezuje základní skutečnosti, které se zapisují do
těchto veřejných rejstříků.
Třetí kapitola se zaměřuje na obchodní rejstřík a jeho jednotlivé oddíly a skutečnosti do
nich zapisované. Je nutné mít na paměti obecnost úpravy o veřejných rejstřících, ke které
přistupuje speciální úprava obchodního rejstříku.
Čtvrtá kapitola je stručným náhledem do pojmů nových typů veřejných rejstříků, které
právní úprava do 31. 12. 2013 neznala.
Pátá kapitola popisuje řízení ve věcech obchodního rejstříku, jeho zahájení, přezkum
návrhů, povaha zápisů a jejich provádění, a zákonné lhůty pro vyřízení návrhu rejstříkovým
soudem. Procesní úprava není hlavním předmětem této práce, proto je zaměřena pozornost na
rámcový popis problematiky, s upozorněním na změny právní úpravy. Obsáhlejší část je
věnována institutu zápisů notářem do obchodního rejstříku, který je do právní úpravy zaveden
zcela nově.
Šestá kapitola se zabývá vymezením účelu a obsahu sbírky listin obchodního rejstříku.
Rozebrána je problematika sankcí za její nenaplňování.

Sedmá kapitola vymezuje právní úpravu obchodního věstníku, který nezbytně
s obchodním rejstříkem souvisí. Vývoj a účel obchodního věstníku, včetně jeho oslabení po
1.1.2014.
Poslední kapitola obsahuje vysvětlení přechodných ustanovení, které souvisí s přijetím
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to problematiku podřízení se obchodních
korporací tomuto zákonu.

