Cílem práce je analyzovat postavení notáře v českém právním řádu s důrazem na jeho
činnosti související s civilním procesem.
Práce se člení na tři kapitoly. Úvodní kapitola se zabývá historií notářství až po
současnou právní úpravu a objasňuje základní principy notářské činnosti. Věnuje se také
otázkám organizace notářských úřadů a profesní samosprávy notářů.
Nejrozsáhlejší část práce tvoří druhá kapitola, která objasňuje vztah činnosti notáře a
civilního procesu. Její první podkapitola se zabývá rolí notáře coby soudního komisaře, kterou
notář zastává v řízení o pozůstalosti. Při jejím výkonu se činnost notáře podobá činnosti soudce,
když notář celé pozůstalostní řízení od okamžiku svého pověření soudem prvního stupně
zajišťuje a v jeho rámci také meritorně rozhoduje. Další podkapitola druhé kapitoly se věnuje
roli notáře při sepisování notářských zápisů se svolením k vykonatelnosti. Notářský zápis
sepsaný podle zákonných požadavků, pokud obsahuje doložku o vykonatelnosti, představuje
veřejnou listinu, která slouží v rámci vykonávacího, resp. exekučního řízení, jako titul pro
výkon rozhodnutí, resp. exekuční titul, díky čemuž dochází k „přeskočení“ řízení nalézacího.
Tato podkapitola podrobně rozebírá jednotlivé druhy těchto zápisů a jejich význam ve
vykonávacím, resp. exekučním řízení, přičemž tím objasňuje významné projevení principu
prevence.
Třetí kapitola se věnuje dalším činnostem notáře, které souvisí s civilním procesem. Její
první podkapitola nastiňuje problematiku týkající se přímého zápisu do veřejných rejstříků
právnických a fyzických osob prostřednictvím notáře. Podkapitolu uvozuje tzv. rejstříkový
zákon, který zavedl možnost provést zápis do veřejného rejstříku nejen rejstříkovým soudem,
ale také notářem. Jsou zde vyjmenovány podmínky pro provedení zápisu notářem a rozebrány
rozdíly od zápisu provedeného soudem, s uvedením výhod a nevýhod obou variant. Závěrečná
podkapitola se věnuje postavení notáře při poskytování právní pomoci, při které se činnost
notáře svou povahou přibližuje spíše činnosti advokáta, kdy se základní princip výkonu
notariátu, princip nestrannosti, neuplatňuje. Závěr každé ze tří kapitol je věnován principům
odměňování notáře v dané oblasti jeho činnosti.

