RESUMÉ
Cílem práce je podrobněji zmapovat činnost notářů v právním prostředí v České
republice, která je veřejností pokládána za velmi specifickou. Práce se zaměřuje na
vztah notáře a civilního procesu. Zabývá se tím, jakou roli notář v civilním procesu
zastává.
Práce je rozčleněna do šesti kapitol. První z nich se věnuje stručnému vylíčení
historie a vyjasňuje předpoklady pro výkon notářské činnosti a k jejímu zahájení. Část
této kapitoly se zabývá základními rysy notářské profese, jakými jsou nestrannost a
nezávislost notářů, principy, kterými je notářství ovládáno, a notářskou kariérou.
V druhé kapitole se práce zaměřuje na vztah mezi notářem a civilním procesem,
který je možno definovat jako postup soudu a účastníků směřující k poskytnutí ochrany
subjektivním právům a povinnostem.
Jednou z oblastí, ve které se projevuje role notáře v civilním procesu, je právní
pomoc. Kapitola třetí se věnuje poskytování právní pomoci notářem. Notář tedy může
vystupovat jako zástupce strany a má v ní postavení advokáta. Pod pojmem právní
pomoc rozumíme zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, udílení právních
porad, sepisování listin a zpracování právních rozborů.
Kapitola čtvrtá analyzuje notářské zápisy o právním jednání, na jejichž základě
může být přímo nařízeno a provedeno exekuční řízení. Jsou zde charakterizovány
základní tři typy těchto notářských zápisů a také jejich přeshraniční dosah jako
evropského exekučního titulu.
V kapitole páté je rozebrána úloha notáře jako soudního komisaře v řízení o
pozůstalosti. Je zaměřena na proces pověření notáře soudem k provádění většiny úkonů
v řízení o pozůstalosti. Na závěr této kapitoly je popsán také průběh řízení. Jsou zde
zmíněny i některé nové instituty, které byly zavedeny v souvislosti s rekodifikací
občanského práva.
Poslední kapitola se zaměřuje na nově přijatý zákon, který se zabývá veřejnými
rejstříky a procesem zápisu do těchto rejstříků. Úloha notářů byla v této oblasti
rozšířena, protože nově již sami mohou tyto zápisy provádět.

