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Úvodník
Milé kolegyně a kolegové,
vážení čtenáři,

Jak bude fungovat české notářství
a bude vůbec fungovat, je notářství
ještě potřebné? Nahradí nás elektronizace, umělá inteligence, blockchain
nebo se zničíme sami?
Tlak na elektronizaci je i ze strany
evropských struktur veliký a elektronizace je in. Co na tom, že pro rohlík
si obvykle zajdeme do pekárny nebo
supermarketu, založit firmu musí být
pohodlnější, levnější a rychlejší. Je důležité vytvářet
jednu firmu za druhou, s minimem nákladů, bez
investování vlastních peněz, z pohodlí domova
nebo taky večer z restaurace, kde budu plakat nad
tím, jak mi je strašně zle, a najednou mne z toho
vytrhne geniální myšlenka, kvůli které nutně potřebuji v příštích třech minutách založit firmu, neboť
tu mou jistě geniální myšlenku by za chvíli mohla
odplavit do nenávratna další sklenka vína nebo
něčeho ostřejšího. Ale jsem rád, stihl jsem to. Druhý
den ráno přijde vystřízlivění, na myšlenku a na to,
co důležitého jsem včera vykonal, jsem zapomněl,
ale firmu mám. Po několika dnech mi ale začnou
chodit dopisy, tu z daňového úřadu, tu ze statistiky,
tu s výzvou na EET, s heslem do datové schránky,
výtky pojišťoven, že jsem se měl hlásit a registrovat...
To mi ale nikdo neřekl, vždyť mám vklad korunu
a z čeho to zaplatím a proč vůbec, tak to dám do insolvence a založím další, až mne něco geniálního
zase napadne, je to přece zadarmo.
Ale poněkud vážněji, elektronizace může mít v určitých případech smysl. Písemnosti mohou už dnes
být jak v listinné, tak i v elektronické podobě a elektronizaci veřejných listin se nemůžeme dlouhodobě
bránit, zejména pak ne v obchodních věcech. Asi
nebude daleko doba, kdy k prokázání totožnosti nebudeme sahat ke klasickému občanskému průkazu,
ale osobu půjde identifikovat elektronicky, na dálku
a nebude nutné, aby nosila pod kůží čip. Už dnes se
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Mgr. Pavel Bernard,
viceprezident
Notářské komory
České republiky

ÚVODNÍK

často účastníme videokonferencí a jejich kombinace
s dálkovým ověřením identity může být vhodnou cestou,
musíme však mít dostatečné nástroje na zabezpečenou
komunikaci, na uložení písemností a na zajištění jejich
neměnnosti. Elektronizace je určitě užitečná v oblasti
veřejnoprávní, ve vztahu ke státním a veřejným institucím, neměla by to však být jediná možná cesta, vždy by se
mělo jednat o alternativu. V soukromoprávních vztazích
je třeba být velmi obezřetný, osobní kontakt a rozmluva je
velmi často nenahraditelná a často až při delším povídání
se dozvíme, jaké jsou skutečné pohnutky a motivy pro
určitý úkon, a můžeme si ověřit, že osoba úkon činí po důkladném uvážení a zná a může posoudit důsledky svého
jednání. Kliknutí myší o skutečné vůli a znalosti vypovídá
pramálo, je přece tak jednoduché a rychlé. Snadná řešení
nejsou vždy ta nejlepší.
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Rozšíření elektronizace není jedinou novinkou, která nás
v dohledné době bude čekat. Musíme se zamyslet nad
fungováním notářských úřadů tak, aby byla jednak zajištěna dostupnost notářských služeb, ale také možnost
fungování úřadu ufinancovat. Notáři mají velkou devizu,
a tou je důvěra veřejnosti, kterou musíme udržovat, a to
jak svým přístupem, tak i tím, že sami budeme důsledně
dodržovat povinnosti a pravidla stanovená pro výkon
notářství. Na druhou stranu je lidskou vlastností i to, že
člověk dokáže zejména ocenit a přecenit práci vlastní
a naopak podcenit či nedocenit práci někoho jiného.
Přeji všem příjemné letní dny.
Mgr. Pavel Bernard,
viceprezident Notářské komory
České republiky, notář v Brně

Složení slibu do rukou
ministra spravedlnosti

D

ne 26. března 2018 složili slib do rukou ministra spravedlnosti JUDr. Roberta Pelikána, Ph.D., podle § 9 odst. 2
notářského řádu, notářští kandidáti Mgr. Hana Lexová, Mgr. Petr Diviš, Mgr. Jana Dolková, Mgr. Veronika Klementová, JUDr. Andrea Martinková, Mgr. Šimon Březina, Mgr. Nikola Svobodová, Mgr. Elen Svobodová, LL.M.,
Mgr. Ivana Bernasová a Mgr. Radek Mach. Složení slibu byl přítomen prezident Notářské komory České republiky
Mgr. Radim Neubauer.

Blahopřejeme a přejeme mnoho pracovních úspěchů v další činnosti. 
redakce Ad Notam
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Některé praktické otázky
ke stanovám při omezení
převoditelnosti akcií na jméno
JUDr. Lukáš Sadecký

OBECNÁ VÝCHODISKA
Tím, že v praxi v rámci akciových společností převažují akcie1
jako cenné papíry2 ve formě na řad, což odpovídá označení
akcie na jméno,3 bude pro účely tohoto autorského příspěvku ohledně institutu omezení převoditelnosti brán zřetel
a níže bude přihlíženo toliko k akciím na jméno vydaným
jako cenné papíry.4

1

Akcie jako taková je správně uvozena § 256 odst. 1 ZOK
jako cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, což plně
koresponduje s obecným a základním definičním rozlišováním
cenného papíru a zaknihovaného cenného papíru dle
občanského zákoníku.

2

Po přihlédnutí k samotné legislativní definici cenného
papíru dle § 514 obč. zák. odpovídá cenný papír listině (tedy
skripturnímu aktu na hmotném substrátu), a to na rozdíl
od zaknihovaného cenného papíru dle § 525 obč. zák.

3

Viz § 263 odst. 3 ZOK.

4

Napříč zákonem o obchodních korporacích můžeme ovšem
v rámci právní úpravy „akcií“ nalézt některé zásadní výkladové
nesrovnalosti: třebaže občanský zákoník nerozlišuje formu
zaknihovaných cenných papírů, tak § 263 odst. 1 ZOK a jeho
odkaz na obdobné použití v poslední větě za středníkem
rázem otevírá výkladový prostor pro rozlišování celkem dvojí
formy u zaknihovaných akcií (zaknihované akcie nejsou
ničím jiným než právě zaknihovaným cenným papírem); dále
u zaknihovaných akcií může být stanovami dle § 275 odst. 1
ZOK nastaveno omezení převoditelnosti zaknihovaných akcií
s tím, že akcie na majitele může být vydána jako zaknihovaný
cenný papír (§ 274 odst. 2 ZOK) a u zaknihovaných akcií je
přípustné rozlišovat jejich formu (§ 263 odst. 1 ZOK), lze se
důvodně domnívat, že u zaknihované akcie vystavené ve formě
na doručitele (tedy zaknihovaná akcie na majitele) lze uvažovat
o nastavení omezení její převoditelnosti stanovami právě dle §
275 odst. 1 ZOK, třebaže je jinak přijímána „mechanická“ poučka,
že akcie na majitele jsou neomezeně převoditelné (§ 274 odst. 1
ZOK).

Neměly by existovat žádné zásadní výkladové pochybnosti
o tom, že stanovy mohou převoditelnost akcií na jméno toliko omezit, nikoliv však vyloučit.5 Jako platné právní jednání
tak neobstojí případné nastavení stanov, dle něhož nelze
převádět akcie na jméno pouze po dobu jednoho roku ode
dne přijetí stanov a uplynutím této doby se akcie na jméno
stávají převoditelnými neomezeně.
Nemělo by činit žádné zásadní výkladové obtíže ani to, že
u jednočlenné společnosti se dle § 14 ZOK nepřihlíží k omezení převoditelnosti podílu, vyplývá-li tato z ujednání společenské smlouvy (touto se rozumí i stanovy6), a to po celou
dobu, kdy je společnost jednočlennou.
www.nkcr.cz

5

K tomuto § 270 ZOK.

6

Viz § 3 odst. 3 ZOK.
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Veškeré skutečnosti, resp. vlastní nastavení omezení převoditelnosti akcií na jméno upravené stanovami se obdobně
uplatní i při zastavení akcií.7
Institut omezení převoditelnosti podílu (akcie) je nutné odlišovat od zákazu nebo omezení přechodu podílu, které jsou
v případě akciové společnosti výslovně zakázány.8
V rámci obsahového nastavení stanov, a to ohledně omezení
převoditelnosti akcií na jméno, lze místy narazit na některé
praktické otázky, které mohou vyvolávat, resp. otevírat prostor pro diskusi.

ZPŮSOBY OMEZENÍ PŘEVODITELNOSTI
Zákonodárce předkládá dva způsoby omezení převoditelnosti: podmínění převoditelnosti na souhlas orgánu společnosti (§ 271 odst. 1 ZOK) a omezení převoditelnosti jinak
(§ 271 odst. 3 ZOK). Lze se důvodně domnívat, že zákonodárce,
a to kogentním způsobem, nabízí výlučně tyto dva základní
okruhy omezení převoditelnosti, které lze navíc pouze v některých níže uvedených a spíše výjimečných situacích i případně
vhodně (současně) zkombinovat. Prostřednictvím úpravy stanov by ovšem nemělo být příliš možné „přispěchat“ s nějakým
dalším „inovativním“ způsobem, který by snad v konečném
důsledku znamenal třetí způsob omezení převoditelnosti.
Pro výše uvedené dva způsoby zůstává shodně určující
a striktně limitující, že stanovy mohou převoditelnost omezit, nikoliv však zcela vyloučit. Musí tak vždy existovat alespoň nějaký, byť třeba jen poměrně omezený rozsah případů,
ve kterém vůbec lze uvažovat o přípustné převoditelnosti,
třebaže tato bude podmíněna udělením souhlasu orgánem
společnosti nebo bude jinak omezena.
Zásadní rozdíl mezi dvěma kogentně aprobovanými okruhy
spočívá v aplikaci buď neúčinnosti, nebo neplatnosti právního jednání, přičemž zákonodárce explicitně rozlišuje takovéto sankce v § 271 ZOK. Dokud nebude souhlas příslušného
orgánu společnosti s převodem udělen, tak smlouva o převodu akcií nenabude účinnosti, a není-li souhlas udělen ani
do šesti měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu, nastávají tytéž účinky jako při odstoupení od smlouvy; pouze
smlouva o převodu může určit jinak. Smlouva o převodu
může tedy jednak zkrátit nebo prodloužit lhůtu šesti měsíců nebo může zcela vyloučit zákonem predikované účinky
odstoupení od smlouvy, a smlouva o převodu tak bude mezi

7 Důsledek § 273 ZOK ve spojení s § 32 odst. 3 ZOK.
8 Viz § 42 odst. 1 věta druhá ZOK.
9 Viz § 271 odst. 1, § 272 odst. 1, 2 a 3 ZOK.
10 Pro účely § 272 odst. 2 ZOK jako takového by zásadně mělo
stačit doručení žádosti pouze na adresu sídla zapsaného
v obchodním rejstříku dotčené společnosti, neboť jak
obligatorní (nejvíce markantní by to bylo ohledně valné
hromady jako dle stanov dotčeného orgánu společnosti pro
souhlas s převodem, navíc s větším množstvím akcionářů), tak
i fakultativní orgány akciové společnosti si má především sama
společnost umět včas obesílat, informovat, svolávat atd.
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jejími účastníky nadále platná (nikoliv však účinná) zcela bez
ohledu na případné uplynutí lhůty šesti měsíců. Naopak pokud bude převoditelnost akcií omezena jinak (tedy jinak než
s vazbou na podmínění udělení souhlasu orgánem společnosti s převodem), a akcionář převede akcie v rozporu s daným omezením, je převod akcií neplatný.
V některých stanovách se lze setkat s nesprávnou záměnou
neúčinnosti za rovnou neplatnost převodu, třebaže dotčené stanovy regulují otázku omezení převoditelnosti akcií
na jméno na podmínění souhlasu orgánem společnosti.
Stanovy v případech dle § 271 odst. 1 ZOK ovšem nemohou zpřísnit zákonnou a explicitní sankci toliko neúčinnosti na sankci rovnou neplatnosti převodu akcií dle § 271
odst. 3 ZOK, jelikož se jedná o dvě rozdílné kategorie, resp.
dva rozdílné způsoby omezení převoditelnosti.

PODMÍNĚNÍ PŘEVODU NA UDĚLENÍ SOUHLASU
ORGÁNEM SPOLEČNOSTI
Rozhodne-li se společnost využít tento způsob omezení převoditelnosti, bude muset být ze stanov dostatečně zřejmé,
který vlastně orgán společnosti je přesně tím, kdo má udělovat souhlas s převodem. Tímto orgánem může být vedle
zákonem výslovně předpokládaných, resp. obligatorních,
orgánů akciové společnosti dokonce jenom i tzv. fakultativní
(zvláštní) orgán společnosti, jehož konstituování (především
název orgánu a jeho početní složení, délka funkčního období členů atd.) si společnost bude muset nutně upravit rovněž ve stanovách. Jako praktická se jeví být otázka, zda je
přípustné takové nastavení stanov, aby souhlas s převodem
muselo postupně vyslovit hned několik (alespoň dva nebo
více) různých orgánů společnosti, když se všude v zákoně9
podávají obraty v jednotném čísle jako: „souhlasem orgánu
společnosti“ nebo „příslušný orgán společnosti“. U některých
stanov se totiž lze setkat s takovým nastavením, kde musí
s převodem vyslovit souhlasné stanovisko dva přesně určené orgány akciové společnosti.
V této souvislosti je nutné upozornit na nevyvratitelnou
domněnku – aplikující se toliko v rámci udělení souhlasu
s převodem příslušným orgánem společnosti – spojenou
s uplynutím dvou měsíců od doručení žádosti,10 se kterou
přichází § 272 odst. 2 ZOK, což by mělo každou akciovou
společnost o to více přimět spíše k tomu, aby příliš zbytečně
„nezapojovala“ hned několik orgánů společnosti jako těch,
kdo musí udělit souhlas s převodem. Zde je nutné přihlédnout i k tomu, že nevyvratitelná domněnka dle § 272 odst. 2
ZOK by navíc měla působit kategoricky jako nekompromisní
a převažující „páka“ na společnost, jestliže se stanovy vydají cestou úpravy podmínění souhlasu orgánem společnosti
na převod akcií, a není přitom vůbec rozhodující, že se třeba
jednalo o ukázkový případ, kdy dle stanov byla společnost
jinak povinna jednoznačně odmítnout udělit souhlas s převodem (viz níže) a takovéto odmítnutí nestihla včas, tj. nejpozději do dvou měsíců od doručení žádosti.
Zákonodárce dává společnosti ke zvážení, zda v případě, kdy stanovy podmiňují převoditelnost na souhlas
www.nkcr.cz
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orgánu společnosti, využije dle § 272 odst. 1 ZOK toho,
že stanovy rovněž určí, v jakých případech a za jakých podmínek je příslušný orgán společnosti povinen souhlas udělit,
popř. v jakých případech je naopak povinen souhlas odmítnout.

ČLÁNKY
ze citelnějšího omezení převoditelnosti směrem k, a to třeba
jen dosti menšímu, okruhu potenciálních nabyvatelů akcií.
Lze si představit i opačně nastavenou úpravu stanov, dle níž
akcie společnosti nelze převést na takovou osobu, (i) která
doposud zcela neuhradila společnosti splatnou pohledávku,
kterou proti ní společnost eviduje, vymáhá či jinak uplatňuje,
nebo (ii) která způsobila a odpovídá společnosti za vzniklou
újmu a tato společnosti nebyla ani nejpozději v den převodu
akcií zcela uhrazena; zde uvedené v konečném důsledku odpovídá tzv. negativnímu výčtu ve stanovách. Ani takovouto
úpravou stanov by nedošlo k naprostému vyloučení převoditelnosti akcií, neboť pořád zůstávají další možné zbytkové
kategorie potenciálních nabyvatelů akcií.

Společnost by rozhodně měla důsledně využít možnosti nabízené jí výslovně § 272 odst. 1 ZOK, a ve stanovách by tak
rovněž měla dostatečně a přesně popsat všechny případy,
kdy je povinností orgánu společnosti souhlas s převodem
odmítnout. Tato zásadní skutečnost (aspekt povinného odmítnutí dle stanov) se totiž projeví v tom, že pouze tímto
některé případy/situace budou v konečném důsledku sice
znamenat určitou dílčí „nepřevoditelnost“ (dopady nevyvratitelné domněnky dle § 272 odst. 2 ZOK však přesto mohou
převážit, a společnost tak prokazatelně musí včas stihnout SOUČASNÁ KOMBINACE OBOU ZPŮSOBŮ
odmítnout udělit souhlas s převodem – viz výše), ale pře- OMEZENÍ PŘEVODITELNOSTI
devším i v tom, že společnost včasným odmítnutím udělení souhlasu v případech, kdy byla podle stanov povinna Za podrobnější úvahu stojí posouzení otázky, zda je vůbec
odmítnout souhlas, dosáhne toho, že
přípustné
kombinovat v rámci stanov
p
dle § 272 odst. 3 ZOK nebude muset
to,
že
v
nich
bude současně nastavet
JUDr. Lukáš Sadecký
od akcionáře, který jinak uplatní právo
no
omezení
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akcií jak
n
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na odkup v prekluzivní lhůtě, odkupocestou
podmínění
na
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p
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ČR a AK ČR
Po přihlédnutí k výše uvedenému lze
Autor
tohoto příspěvku se setkal s taA
mít důvodně za to, že nejen z čistě
kovýmto
zdvojením (zkombinováním)
k
doslovného výkladu (používání obratů v jednotném čísle v rámci jedněch stanov, kde se navíc jednalo o akciovou spoohledně „orgánu“ společnosti), ale především z důvodu zce- lečnost, která vydala veškeré své akcie jako akcie na jméno
la zásadních právních dopadů „nátlakové“ nevyvratitelné a jako cenné papíry, a navíc jako kmenové akcie; tedy akcie,
domněnky dle § 272 odst. 2 ZOK, by se akciové společnosti se kterými není spojeno žádné zvláštní právo.
ve stanovách raději neměly příliš uchylovat ke kombinování
hned dvou a více orgánů společnosti představujících do- Pro další úvahy k výše nastíněné otázce je zapotřebí si uvětčené orgány ohledně vyslovení souhlasu s převodem akcií. domit, že akciová společnost může dle § 276 odst. 1 ZOK
Naopak, stanovy by neměly opomíjet přesné zakotvení ta- vydat i různé druhy akcií, kdy s každým takovýmto druhem
kových případů, kdy je společnost povinna souhlas s převo- jsou spojena stejná zvláštní práva; nemluvě o tom, že společdem akcií odmítnout, což se ne vždy a u všech stanov děje, nost může mít vydány jak některé kmenové akcie, tak vedle
a společnost se tak vystavuje možnému riziku odkupu dle § toho i některé akcie jako akcie jednoho druhu se stejnými
272 odst. 3 ZOK.
zvláštními právy (jako další a poslední zbývající akcie společnosti). Povinnou obsahovou náležitostí stanov je dle § 250
odst. 2 písm. d) ZOK i úprava a specifikace různých druhů
OMEZENÍ PŘEVODITELNOSTI JINAK
akcií, mají-li být vydány.
Představuje další aprobovaný způsob omezení převoditelnosti a odpovídá veškeré zbytkové kategorii, která se svojí Za spíše přípustnou kombinující variantu v rámci téže akciopodstatou nesmí překrývat s aspektem udělování souhlasu vé společnosti lze označit takový případ ve stanovách, kdy
s převodem příslušným orgánem společnosti. V těchto pří- např. veškeré kmenové akcie na jméno vydané jako cenné
padech se tak společnosti nepodávají žádné žádosti o udě- papíry budou mít ve stanovách omezenu převoditelnost válení souhlasu s převodem a není zde jakkoliv zainteresován zanou na udělení souhlasu příslušným orgánem společnosti
dotčený „odsouhlasující“ orgán společnosti; společnost vů- a veškeré další (zbývající) akcie na jméno vydané jako cenné
bec nemá právo rozhodovat (ne)udělením, popř. odmítnu- papíry, navíc se stejnými zvláštními právy a tvořící tak jeden
druh akcií, budou mít ve stanovách omezení převoditelnosti
tím udělení souhlasu při převodu akcií.
nastavené jinak. V těchto případech lze o takovéto – striktV rámci tohoto způsobu omezení převoditelnosti si lze před- ně separátní – kombinaci omezení převoditelnosti důvodstavit i takovou úpravu stanov, dle níž je přípustné převádět ně uvažovat a spíše ji připustit jako možnou, neboť si nemá
akcie společnosti pouze a jen na akcionáře dotčené společ- s čím konkurovat, když působí na každou „skupinu“ akcií odnosti nebo na osoby jemu blízké či jím ovládané; zde uvede- děleně a samostatně a vyvolává jako zákonnou sankci buď
né v konečném důsledku odpovídá tzv. pozitivnímu výčtu neúčinnost, nebo neplatnost převodu podle způsobu omeve stanovách. Ani takovouto úpravou stanov by nebylo do- zení převoditelnosti.
saženo naprostého vyloučení převoditelnosti akcií, ale pouwww.nkcr.cz
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V rámci zdvojeného (kombinovaného) působení omezení
převoditelnosti v rámci identické a jediné „skupiny“ akcií (typicky u akciové společnosti, která vydala veškeré své akcie
jako kmenové akcie na jméno a jako cenné papíry) z logiky
věci obecně vyplývá, že každé podmínění převoditelnosti
akcií udělením souhlasu orgánu společnosti se bude a musí
posuzovat na zcela veškeré případy podaných žádostí o udělení souhlasu s převodem akcií – příslušný orgán společnosti
musí včas konat, aby se účinně vyhnul nevyvratitelné domněnce dle § 272 odst. 2 ZOK nahrazující souhlas, a musí
tedy včas stihnout rozhodnout o případném odmítnutí udělení souhlasu s převodem. Jinak řečeno, podmínění převoditelnosti akcií souhlasem orgánu společnosti, a to vedle paralelně existujícího omezení převoditelnosti jinak dopadajícího na stejnou „skupinu“ akcií, má vždy nejširší možný rozsah
a dopadá na veškeré podané žádosti, a to absolutně, a navíc
si tento souhlas orgánu společnosti nelze ve stanovách nijak zredukovat; tedy že by se povinnost souhlasu vztahovala
jen na některé typy podaných žádostí a na zbývající podané
žádosti by se povinnost souhlasu vůbec nevztahovala jako
podmínka pro převod, resp. jeho účinnost.
Lze mít tedy důvodně za to, že každá souběžná, popř. současná kombinace obou přípustných způsobů omezení převoditelnosti dopadající na identickou „skupinu“ týchž akcií,
nemůže zásadně obstát, když podmínění převoditelnosti akcií souhlasem orgánu společnosti vždy díky jeho absolutně
širokému rozsahu (dopadá totiž na všechny podané žádosti
o vyslovení souhlasu s převodem) převáží a pojme vše.

ZÁVĚRY
Nelze si prostřednictvím úpravy stanov představit jiný aprobovaný (tzv. „třetí“) způsob omezení převoditelnosti převodu akcií na jméno, než jak je normován ve dvou rovinách,
a to v § 271 odst. 1 a 2 ZOK (ve spojení s § 272 ZOK) na straně
jedné a dále v § 271 odst. 3 ZOK na straně druhé.
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ní převoditelnosti, a to pohledem explicitně zákonodárcem
vyjádřené a přiřazené sankce neúčinnosti nebo neplatnosti
převodu akcií podle toho, jaký způsob omezení převoditelnosti je stanovami normován; v některých stanovách dochází k nepřesnému „povýšení“ sankce toliko neúčinnosti
rovnou na sankci neplatnosti převodu.
Nelze příliš doporučovat, aby stanovy v případě volby podmínění převodu na udělení souhlasu orgánem společnosti
vyžadovaly souhlasné stanovisko dvou nebo i více dotčených orgánů akciové společnosti, a to nejen z důvodu existence nevyvratitelné a kategoricky působící domněnky dle
§ 272 odst. 2 ZOK, ale i z důvodu čistě doslovného a gramatického výkladu operujícího s jednotným číslem „orgán“
společnosti. V rámci takovéhoto přijatého způsobu omezení
převoditelnosti stanovy někdy opomíjejí jednoznačné určení případů, kdy je společnost povinna souhlas s převodem
akcií odmítnout.
Pro vlastní nastavení stanov představuje praktickou otázku
to, do jaké míry lze mezi sebou, a to současně, kombinovat
oba přípustné okruhy, resp. způsoby omezení převoditelnosti akcií. Takováto kombinace by měla být spíše přípustná
zejména všude tam, kde bude každý z okruhů/způsobů tzv.
striktně oddělen od druhého a každý z nich bude samostatně platit jen v rámci určitého druhů akcií, tj. zejména tam,
kde bude společnost mít vydány různé druhy akcií nebo
bude mít vydány kmenové akcie a jeden druh akcií se zvláštními právy, a bude tak v konečném důsledku pohledem každého ze způsobů omezení převoditelnosti působeno na každou „skupinu“ akcií zvlášť.
Naopak by se neměla současná kombinace připouštět
v rámci např. identického druhu jedněch akcií, jelikož každé
podmínění převoditelnosti akcií udělením souhlasu orgánu
společnosti se bude a musí posuzovat na zcela veškeré případy podaných žádostí o udělení souhlasu s převodem dotčených akcií. 

Ne vždy ve všech stanovách dochází k důslednému a přesnému rozlišování mezi dvěma aprobovanými způsoby omeze-
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Evidence skutečných majitelů –
koho a jak vlastně u obchodních
korporací zapisovat?
JUDr. Tereza Ouzká

1. ÚVODEM
Zákonem č. 368/2016 Sb., kterým byl novelizován zákon
č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících, s účinností
od 1. 1. 2018 byly opět rozšířeny pravomoci notáře provádět
zápisy do (ne)veřejných rejstříků či evidencí, a to konkrétně do Evidence skutečných majitelů. Tyto zápisy má notář
oprávnění provádět nejen u obchodních korporací, ale
i u nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu,
spolku, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků jednotek, církve, náboženské společnosti nebo jiné právnické osoby, jež mají svou úpravu ve zvláštním předpisu.1
Z dosavadní praxe notářů ohledně zapisování do veřejných
rejstříků lze usuzovat, že nejčastějším požadavkem na zápis
skutečného majitele do Evidence skutečných majitelů bude
zápis skutečného majitele obchodních korporací. Tento článek si tak klade za cíl notářům přiblížit nejen zápisy do dané
evidence jako takové, ale především definici, kdo je onen
„skutečný majitel“ obchodní korporace, jehož se zápis týká.

2. SKUTEČNÝ MAJITEL
Osoba skutečného majitele obchodní korporace je definována zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
www.nkcr.cz

ve znění výše uvedené novely č. 368/2016 Sb., kterou byla
provedena implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady(EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního
systému k praní peněz nebo financování terorismu (dále
v textu označena jen jako „AML směrnice“). Uvedený zákon,
v právním prostředí známý též jako „zákon proti praní špinavých peněz“ či „AML zákon“ (z anglického „Anti Money
Laundering“), ve svém § 4 odst. 4 písm. a) uvádí:
Skutečným majitelem se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání
bez právní osobnosti. Má se za to, že při splnění podmínek
podle věty první skutečným majitelem je
a) u obchodní korporace fyzická osoba:
1. která sama nebo společně s osobami jednajícími
s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích
práv této obchodní korporace nebo má podíl
na základním kapitálu větší než 25 %,
2. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní
ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1,
3. která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této
obchodní korporace, nebo

1

Zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech.
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4. která je členem statutárního orgánu, zástupcem
právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení
obdobném postavení člena statutárního orgánu,
není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle
bodů 1 až 3.
Z uvedeného je patrné, že podmínky uvedené pod bodem
1. až 3. jsou vázány na splnění věty první a druhé odst. 4 a že
jsou vyvratitelnými právními domněnkami, které, pokud
nebudou naplněny (ať již proto, že zde takové osoby není,
nebo proto, že existuje pochybnost o tom, že identifikovaná
osoba dle prvních třech kritérií je skutečným majitelem),2
ustupují právní fikci obsažené pod bodem 4. tohoto ustanovení. Totéž ostatně uvádí i důvodová zpráva k novele č.
368/2016 Sb., když ve svém textu upozorňuje na materiální znak prvních třech bodů, kterým je důraz na vykonávání rozhodujícího vlivu v právnické osobě, zatímco u bodu
čtvrtého již tento znak nepředpokládá.3 Vzhledem ke znění
citované důvodové zprávy a oficiálního překladu AML směrnice do českého jazyka by se mohlo zdát, že výklad pojmu
„skutečný majitel“ nebude v Evropě činit přílišné problémy.
Ovšem již u sousedních států se můžeme přesvědčit o opaku. Např. ve Spolkové republice Německo (SRN) není prioritním kritériem pro určení osoby skutečného majitele výkon
rozhodujícího vlivu či kontroly na obchodní korporaci, jak
je tomu u nás, nýbrž vlastnictví více než 25 %, ať již hlasovacích práv, či podílu. Skutečným majitelem tak v SRN bude
každý, kdo vlastní či za pomoci jednání ve shodě s jinou
osobou disponuje více než 25 % hlasovacích práv, podílu či
je příjemcem více než 25 % zisku obchodní korporace, a to
i v případě existence více takovýchto osob současně. Tento
výklad SRN usuzuje především ze spojky „nebo“, obsažené
v čl. 3 odst. 6 písm. a) AML směrnice, který stanovuje, že skutečným majitelem je „fyzická osoba nebo osoby, které v konečném důsledku vlastní nebo kontrolují klienta...“.4 Pro SRN
je tak samotné vlastnictví více než 25 % jednou z možností,
která postačí k určení osoby skutečného majitele s tím, že
kritérium AML směrnice pro toto určení je dle SRN splněno.5
Ilustrativním může být obchodní korporace se čtyřmi společníky, s podíly 30 %, 30 %, 20 %, 20 % na obchodní korporaci, přičemž nebude prokázáno ovládání určitou osobou či
jednání některých společníků ve shodě a neprosadí se ani
zákonné domněnky takovýchto jednání.6
2

Čl. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady(EU) 2015/849
o předcházení využívání finančního systému k praní peněz
nebo financování terorismu ze dne 20. května 2015 (AML
směrnice).

3

Důvodová zpráva k zákonu č. 368/2016 Sb., kterým se mění
zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony.

4

Čl. 3 odst. 6 písm. a) AML Směrnice.

5

JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M., čtyřdenní seminář Akciová
společnost pod drobnohledem, Staré Splavy 17.–20. 5. 2018.

6

Viz § 75 a § 78 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech.

7

Důvodová zpráva k zákonu č. 368/2016 Sb.

8

Ad Notam 2/2018

V SRN by v tomto případě byli jako skuteční vlastníci zapsáni
první dva společníci, jejichž podíl převyšuje oněch 25 %.
V České republice bude uplatněn bod 4., tedy právní fikce
zápisu členů statutárních orgánů, právě z důvodu neprokázání rozhodujícího vlivu či jednání ve shodě společníků majících více než 25 % podíl na obchodní korporaci. K tomuto
řešení v České republice navádí nejenom znění AML zákona,
ale především i znění samotné AML směrnice, která v čl. 3
odst. 6 písm. a) bodě i) uvádí, že skutečným majitelem se
dle této směrnice rozumí mimo jiné i fyzická osoba, která
vlastní nebo kontroluje právnickou osobu „… prostřednictvím kontroly jinými prostředky (pozn. tedy jinými než
prostředky přímého nebo nepřímého vlastnictví dostatečného akciového či vlastnického podílu nebo hlasovacích
práv v uvedené právnické osobě) nad uvedenou právnickou osobou“. Důležitost kontroly je zde tak opětovně vyzdvihnuta.
Vzhledem ke krátké účinnosti AML směrnice není prozatím
jisté, jaký z uvedených výkladů nakonec v Evropě převáží.
Řešení převzaté Českou republikou se ovšem zdá býti řešením, které AML směrnice zamýšlela. Lze totiž usuzovat, že
cílem této směrnice bylo identifikovat skutečného vlastníka, který vykonává faktický vliv nad danou obchodní korporací, ne pouze její vlastníky (kteří jsou mnohdy již známi
z výpisu z obchodního rejstříku či registrů v jiných zemích),
kteří sice společnost vlastní, ale žádnou kontrolu či vliv nad
ní nevykonávají. Na druhou stranu lze ovšem předpokládat,
že v České republice bude oproti našim sousedům častěji
využívána fikce členů statutárních orgánů jako skutečných
majitelů obchodní korporace. Nadužívání bodu 4. zákona
pak zjevně povede k degradaci „výjimečných případů“, pro
které byl, jak uvádí důvodová zpráva k novele č. 368/2016
Sb., tento bod zřízen.7

3. POVINNOSTI OBCHODNÍ KORPORACE
VE VZTAHU K EVIDENCI SKUTEČNÝCH
MAJITELŮ
Povinnosti kladené na samotnou obchodní korporaci jsou
uvedeny v § 29b AML zákona, který obchodním korporacím
ukládá zejména povinnost vést a průběžně zaznamenávat
aktuální údaje, které povedou ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele, přičemž tyto je obchodní korporace povinna uchovávat po dobu, kdy je osoba skutečným
majitelem, a následně nejméně 10 let po zániku takového
vztahu. O jaké údaje se jedná, specifikuje pak AML zákon
především svým vztahem k povinnému zápisu těchto údajů
do Evidence skutečných majitelů (dále též jen jako „evidence“), která je upravena zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných
rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů (dále též jako „zákon o veřejných rejstřících“). Dle
§ 118f zákona o veřejných rejstřících jde o:
a) jméno a adresu místa pobytu, popřípadě také bydliště,
liší-li se od adresy místa pobytu,
b) datum narození a rodné číslo, bylo-li mu přiděleno,
c) státní příslušnost a
d) údaj o
www.nkcr.cz
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Relativně otevřenou otázkou zůstává, jaké listiny má obchodní korporace k návrhu doložit. Povinnost doložit listiny
vyplývá z § 118h odst. 3 písm. c) zákona o veřejných rejstřících, kdy na druhou stranu tento zákon žádný výčet příloh
k návrhu neobsahuje. Stejně tak i důvodová zpráva k zákonu o veřejných rejstřících podává výklad velmi široký, když
uvádí, že „... tyto listiny nelze zákonem jasně vymezit“. Přiloženými listinami je nutno doložit veškeré údaje, které jsou
zapisovány do Evidence skutečných majitelů. Jelikož vlastV případě nesplnění povinnosti zápisu skutečného majitele nické struktury obchodních korporací zcela jistě nejsou todo Evidence skutečných majitelů či existence pochybnosti tožné, nezbývá tak než tyto ponechat na kreativitě jednoto správnosti údajů v evidenci zapsaných má obchodní kor- livých obchodních korporací. Jako příklad listiny lze ovšem
porace povinnost sdělit je na žádost povinné osoby (kte- zcela jistě uvést výpisy z obchodních rejstříku tuzemských
rými jsou mimo jiné bankovní instituce, notáři či advokáti či zahraničních právnických osob, ze kterých bude patrná
v rámci úkonů úschovy),8 Finančnímu analytickému úřadu,9 daná vlastnická struktura, resp. vliv vykonávaný konkrétní
soudu, orgánu činnému v trestním řízení, orgánu Finanční fyzickou osobou. V případě řetězení právnických osob bude
nutné
předložit výpisy z obchodních
správy České republiky nebo Celní
n
rejstříků
všech osob takto propojesprávy České republiky. Nutno ovšem
r
JUDr. Tereza Ouzká
ných.
Horší
bude situace – a obávám
podotknout, že za porušení povinnosn
 notářská kandidátka,
se,
že
nikoliv
výjimečná, kdy z výpisů
ti zápisu údajů o skutečném majiteli
s
 trvalá zástupkyně JUDr. Ivy Staňkové,
právnických
osob skutečný majitel
do evidence nejsou, na rozdíl od úprap
notářky se sídlem v Praze
nebude
moci
být
identifikován. V takovy v zahraničí,10 v České republice stan
vých
případech
se
bude muset rejstřínoveny žádné sankce.
v
kový soud či notář spokojit s čestným prohlášením obchodní korporace, ve kterém bude skutečný majitel určen. Nutno
4. EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ – ZÁPISY,
podotknout, že rejstříkový soud ani notář není oprávněn
VÝPISY
provádět materiální přezkum dané listiny a skutečného majitele lze dle takto předložených listin do evidence zapsat.
ZÁPIS
1. podílu na hlasovacích právech, zakládá-li se
postavení skutečného majitele na přímé účasti
v právnické osobě,
2. podílu na rozdělovaných prostředcích, zakládá-li se
postavení skutečného majitele na tom, že je jejich
příjemcem, anebo
3. jiných skutečnostech, je-li postavení skutečného majitele založeno jinak.

Jak již bylo zmíněno výše, Evidence skutečných majitelů, zápis do této evidence jakož i jiné úkony v rámci evidence jsou
upraveny zákonem o veřejných rejstřících, a to v jeho části V.
Zápis do Evidence skutečných majitelů provádí rejstříkový
soud či notář zásadně na návrh. Termín „návrh“ je ovšem termínem nepřesným. Ohledně zápisu do evidence totiž není
u soudu vedeno žádné řízení, nejsou proti němu přípustné opravné prostředky. Jedná se tak o úkon soudu, čemuž
nasvědčuje i dikce zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“).11 Návrh je
oprávněna podat pouze daná obchodní korporace, které se
zápis týká, s jedinou výjimkou, kterou je situace, kdy návrh
na zápis do evidence je podáván zároveň s návrhem na prvozápis obchodní korporace do obchodního rejstříku, který
pak mohou podat i osoby, jimž svědčí právo podat návrh
na prvozápis společnosti. Jelikož je pro Evidenci skutečných
majitelů explicitně vyloučeno použití § 11 odst. 3 a části I.
až IV. zákona o veřejných rejstřících,12 nebude se moci návrhem domáhat případné změny údajů či svého výmazu ani
osoba zapsaná jako skutečný majitel. Jedinou obranou takovéto osoby v případě neoprávněného zápisu do evidence
tak bude žaloba na plnění, kterou se bude domáhat fyzická
osoba zapsaná v evidenci po obchodní korporaci provedení
změny údajů osoby skutečného majitele.13
Návrh na zápis údajů o skutečném majiteli je obchodní korporace povinna podat bez zbytečného odkladu
po vzniku rozhodné skutečnosti, tedy jakmile určí za pomoci § 4 odst. 4 písm. a) AML zákona osobu, která je skutečným majitelem.
www.nkcr.cz

Na rozdíl od rejstříkového soudu nebude moci notář zapsat
skutečného majitele do evidence pokaždé, když o to bude
požádán. Stejně jako u přímých zápisů do obchodního rejstříku je notář limitován § 108 zákona o veřejných rejstřících.
Problém ovšem nastává v dikci § 118j zákona o veřejných
rejstřících, který neobsahuje odkaz na § 109 téhož zákona,
tedy na použití notářského zápisu o osvědčení pro zápis
do veřejného rejstříku (dále jen „notářský zápis o osvědčení“)
v případě, kdy některá právní jednání mají být uskutečněna
až po rozhodnutí orgánu právnické osoby či po jiném právním jednání, o kterém je sepisován podkladový notářský
zápis.

8 Povinné osoby jsou uvedeny v § 2 zákona č. 253/2008 Sb.
9 Finanční analytický úřad byl zřízen zákonem č. 253/2008
a je podřízen Ministerstvu financí. Viz § 18 a § 29c a násl.
uvedeného zákona.
10 Např. v Rakousku je rozlišován stupeň porušení povinnosti
(úmyslně, porušení z hrubé nedbalosti...), přičemž toto
porušení je následně sankcionováno pokutami ve výši deseti
až stovky tisíců eur. Čech, P., op. cit. sub 5.
11 Viz např. § 11 odst. 9 zákona č. 549/1991 Sb.: „Od poplatku se dále
osvobozuje úkon soudu spočívající v zápisu údajů o skutečném
majiteli do evidence údajů o skutečném majiteli podle § 118h
zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob...“
Taktéž JUDr. Petr Šuk, čtyřdenní seminář Akciová společnost
pod drobnohledem, Staré Splavy 17.–20. 5. 2018.
12 Ustanovení § 118e odst. 1 a § 118c zákona o veřejných
rejstřících.
13 Čech, P., op. cit. sub 5.
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Z uvedeného by se mohlo zdát, že notář tedy bude moci
provést zápis do Evidence skutečných majitelů pouze v případě, že skutečnosti, kterými bude definována osoba skutečného majitele, budou vyplývat přímo z podkladového
notářského zápisu. Ovšem vzhledem k tomu, že § 118j zákona o veřejných rejstřících uvádí ve výčtu ustanovení, která se
na zápis údajů o skutečném majiteli do Evidence skutečných
majitelů prováděné notářem použijí obdobně, i § 110, který
se sepisem notářského zápisu o osvědčení explicitně počítá,
nelze než se přiklonit k výkladu, že i na zápis do evidence je
možné použít notářský zápis o osvědčení, tedy že i v tomto případě mohou určitá právní jednání nastat až po sepisu
podkladového notářského zápisu.14
Notář tedy bude moci provést zápis do Evidence skutečných majitelů zejména při sepisu:
a) notářského zápisu o právním jednání – založení
společnosti,
b) notářského zápisu o právním jednání – rozhodnutí
jediného společníka v působnosti valné hromady,
c) notářského zápisu o právním jednání – rozhodnutí více
společníků o změně společenské smlouvy,
d) notářského zápisu o rozhodnutí orgánu právnické
osoby – valné hromady, kterým bude měněna
společenská smlouva společnosti, případně o jiném
rozhodnutí valné hromady, ze kterého bude patrné,
kdo je skutečným majitelem obchodní korporace, ať již
z pohledu podílu na hlasovacích právech společnosti,
či podílu na zisku společnosti.15
Nutno podotknout, že z podkladových notářských zápisů
zmíněných výše a z podkladů předložených korporací musí
vyplývat předpoklady osoby skutečného majitele jako fyzické osoby, a nebude tak např. možné provést zápis notářem do evidence, pokud jediným společníkem či majoritním
společníkem u obchodní korporace s více podílníky bude
právnická osoba a z jí předložených dokumentů nebude patrný její skutečný majitel.

VÝPIS
V případě již zapsaných údajů v Evidenci skutečných majitelů je možné získat výpis z této evidence. Ovšem i zde
má evidence, vedená i přes své zařazení v rámci zákona
o veřejných rejstřících jako neveřejný rejstřík,16 své vlastní
ustanovení, které limituje právo na podání žádosti o výpis,
a to konkrétně § 118g zákona o veřejných rejstřících. Ten
v odst. 2 stanoví, že výpis z Evidence skutečných majitelů
může získat pouze osoba zapsaná v této evidenci či ten,
kdo prokáže zájem v souvislosti s předcházením trestným
činům podílnictví, podílnictví z nedbalosti, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnos-

14 JUDr. Petr Šuk, čtyřdenní seminář Akciová společnost
pod drobnohledem, Staré Splavy 17.-20.5.2018.
15 Šuk, P., op. cit. sub 14.
16 Ustanovení § 118c zákona o veřejných rejstřících.
17 Šuk, P., op. cit. sub 14.
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ti z nedbalosti a jejich zdrojovým trestným činům a trestného činu teroristického útoku podle § 311 odst. 2 alinea
třetí trestního zákoníku. Ovšem i osoba, jež prokáže výše
uvedený zájem, má právo získat údaje z evidence pouze v rozsahu údajů o jméně, státu bydliště, roce a měsíci
narození skutečného majitele, státní příslušnosti a údaje
o hlasovacích právech, podílu na zisku případně jiných
skutečností, které zakládají postavení skutečného majitele
v dané obchodní korporaci.

5. SOUDNÍ POPLATEK ZA ZÁPIS SOUDEM/
NOTÁŘEM
Soudní poplatek za zápis do Evidence skutečných majitelů
je uveden v zákoně o soudních poplatcích. I v otázce soudních poplatků je však nutné rozlišovat, zda zápis provádí
soud či notář. V případě zápisu soudem nebude určení
výše soudního poplatku obtížné, jelikož je explicitně definován položkou 24a Sazebníku soudních poplatků a činí
za zápis údajů o skutečném majiteli do Evidence skutečných majitelů částku 1 000 Kč. Zákon o soudních poplatcích taktéž uvádí výslovně v § 11 odst. 9 písm. c), že v případě změny údajů v evidenci o již zapsaném skutečném
majiteli (tedy např. úprava výše jeho hlasovacích práv či
podílu v obchodní korporaci) je tento zápis od soudního
poplatku osvobozen.
Ovšem otázkou zůstává určení výše soudního poplatku
za zápis do evidence provedený notářem. Sazebník poplatků má pro přímé zápisy notářem do veřejného rejstříku
vlastní položku č. 39, která v odst. 1 uvádí, že za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem činí soudní
poplatek:
a) za první zápis akciové společnosti do veřejného
rejstříku 8 000 Kč,
b) za první zápis osoby do veřejného rejstříku, s výjimkou
akciové společnosti nebo spolku, 2 700 Kč,
c) za změny nebo doplnění 1 000 Kč.
Z výše uvedeného vyplývá nemožnost aplikace soudního
poplatku uvedeného pod písm. a) a b) na evidenci. Poplatek
za první zápis do Evidence skutečných majitelů provedený
notářem tak nebude možné vybrat. V případě změny údajů
v evidenci se již ovšem uplatní písm. c) položky, jelikož Evidence skutečných majitelů je dle § 16b zákona o soudních
poplatcích pro účely citovaného zákona považována za veřejný rejstřík a obchodní korporace je tak povinna uhradit
notáři soudní poplatek za zápis změny v evidenci ve výši
1 000 Kč. Tento poplatek se ovšem vztahuje i na změny údajů v evidenci o již zapsaném skutečném majiteli, jelikož pro
notáře není v zákoně explicitně uvedeno osvobození od poplatku v případě zápisu údajů dle § 118f písm. d) zákona
o veřejných rejstřících.17
Právní názory se ovšem rozcházejí v případě aplikace přechodného ustanovení čl. XIII novely č. 368/2016 Sb., který stanoví, že „Osoby zapsané do veřejného rejstříku podle
zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických
a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinwww.nkcr.cz
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ném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se osvobozují od poplatku za zápis údajů o skutečném majiteli po dobu
1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona“ (pozn. – tedy
do 31. 12. 2018). Jak výše uvedeno, jsou soudní poplatky
za zápis notářem a soudem v zákoně o soudních poplatcích striktně oddělovány, a s ohledem na tuto skutečnost
je dle prvního názoru možné výše uvedené ustanovení čl.
XIII vztáhnout pouze na zápisy do evidence prováděné
soudem, což by tedy znamenalo v případě zápisu jakékoliv
změny údajů notářem do evidence i před 1. 1. 2019 povinnost soudní poplatek uhradit.18 Podle druhého názoru je
možno toto přechodné ustanovení, vzhledem k nevyloučení jeho aplikace na notáře, vztáhnout i na zápis notářem
do této evidence, a to nejen na první zápis skutečného
majitele (za který notáři úhrada soudního poplatku nenáleží i s odhlédnutím od tohoto ustanovení), ale i na změnu již zapsaných údajů notářem provedenou během roku
2018.19

vě skutečných majitelů a jejich evidence, kdy za vyvinutí
nepříliš velkého úsilí lze ve většině společností na území
České republiky dosadit na pozici skutečného majitele členy statutárních orgánů, a to bez jakékoliv sankce postihující danou společnost a materiálního přezkumu listin předložených společností, se domnívám, že v nejbližší době
nedojde k dosažení účelu vyjádřeného výše v recitálu.
Do doby, než budou v České republice umožněny postihy
obchodních korporací za uvedení nepravdivých údajů či
než bude vyprecizován požadavek na dokumenty předkládané společnostmi k zápisu do evidence, se tak Evidence
skutečných majitelů prozatím jeví spíše jako jakýsi přehled
osob nanominovaných obchodními korporacemi do pozic
skutečných majitelů. 

ZÁVĚR
V recitálu 12 AML směrnice se uvádí, že „Je nutné zjistit
totožnost kterékoli fyzické osoby, která vlastní právnickou
osobu nebo nad ní vykonává kontrolu. V zájmu dosažení skutečné transparentnosti by členské státy měly zajistit, aby bylo
pokryto co nejširší spektrum právnických osob založených
nebo jinak vytvořených na jejich území...“ Vzhledem k úpra-

18 Tento názor prezentoval JUDr. Ing. Michael Sáblík,
notář v Praze, v Ad Notam, 2017, č. 4
19 Šuk, P., op. cit. sub 14.

Radost z jízdy
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Licenční řízení u ERÚ – smrt
držitele licence k provozu FVE
JUDr. Bc. Jarmila Ticháčková Mateřanková
Mgr. Pavel Ticháček

KE ZPRACOVÁNÍ TÉMATU TOHOTO ČLÁNKU AUTORY
VEDLY OPAKUJÍCÍ SE NÁVRHY DĚDICŮ NA ZAHÁJENÍ
DODATEČNÉHO ŘÍZENÍ O PROJEDNÁNÍ POZŮSTALOSTI
Z DŮVODU NUTNOSTI OPATŘENÍ DOKLADU
PROKAZUJÍCÍHO PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA
K ENERGETICKÉMU ZAŘÍZENÍ – FOTOVOLTAICKÉ
ELEKTRÁRNĚ NA PRÁVNÍ NÁSTUPCE ZŮSTAVITELE
PRO ÚČELY LICENČNÍHO ŘÍZENÍ U ENERGETICKÉHO
REGULAČNÍHO ÚŘADU.
LICENCOVANÁ ČINNOST
Na úvod tohoto článku je třeba si uvědomit, že oprávnění k licencované činnosti udělené Energetickým regulačním úřadem není nutné pro provoz každé fotovoltaické elektrárny.
Případy, kdy je nutné získat oprávnění k provozu fotovoltaické elektrárny, vymezuje § 3 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“). Dle citovaného ustanovení mohou osoby
podnikat v energetických odvětvích na území České repub-
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liky za podmínek stanovených tímto zákonem na základě
licence udělené Energetickým regulačním úřadem. Licence
se dále vyžaduje na výrobu elektřiny ve výrobnách elektřiny s instalovaným výkonem nad 10 kW určené pro vlastní
spotřebu zákazníka, pokud je výrobna elektřiny propojena
s přenosovou soustavou nebo s distribuční soustavou, nebo
na výrobu elektřiny vyrobenou ve výrobnách elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kW včetně, určené pro vlastní
spotřebu zákazníka, pokud je ve stejném odběrném místě
připojena jiná výrobna elektřiny držitele licence.
Z daného ustanovení tedy plyne, že licencí Energetického
regulačního úřadu k provozu fotovoltaické elektrárny nemusí disponovat osoba, která vyrábí elektřinu pro vlastní
spotřebu v malém rozsahu (do 10 kW včetně), ledaže by
ve stejném odběrném místě byla připojena jiná výrobna
elektřiny držitele licence.

POKRAČOVÁNÍ V LICENCOVANÉ ČINNOSTI
Dle § 10 odst. 1 písm. a) energetického zákona licence zaniká u fyzických osob smrtí nebo prohlášením za mrtvého,
ledaže dědic nebo správce dědictví pokračuje ve výkonu
licencované činnosti.
V souladu s § 10 odst. 8 energetického zákona mohou
po smrti držitele licence ve výkonu licencované činnosti
www.nkcr.cz
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pokračovat až do skončení řízení o pozůstalosti pouze:
a) dědicové ze zákona, pokud není dědiců ze závěti,
b) dědicové ze závěti a pozůstalý manžel, i když není
dědicem, je-li vlastníkem nebo spoluvlastníkem
energetického zařízení, které slouží k výkonu
licencované činnosti,
c) pozůstalý manžel splňující podmínku uvedenou
v písmenu b), pokud ve výkonu licencované činnosti
nepokračují dědicové, nebo
d) správce pozůstalosti nebo vykonavatel závěti,
pokud byl k výkonu licencované činnosti ustanoven
orgánem projednávajícím dědictví.

Dle § 5 odst. 1 vyhlášky Energetického regulačního úřadu č.
8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, s účinností od 1. 2. 2016 prokazuje žadatel vlastnické právo k energetickému zařízení:
a) výpisem z katastru nemovitostí, zapisuje-li se vlastnické
právo do katastru nemovitostí, nebo b) smlouvou nebo jiným
dokladem o nabytí vlastnického práva, nezapisuje-li se vlastnické právo do katastru nemovitostí. Nelze-li však vlastnické
právo k energetickému zařízení prokázat způsobem uvedeným shora, lze takové právo k energetickému zařízení prokázat v souladu s § 5 odst. 3 citované vyhlášky i jiným způsobem nevzbuzujícím důvodné pochybnosti.

1) NOTIFIK AČNÍ POVINNOST

DOPORUČENÍ PRO SOUDNÍ KOMISAŘE

Oprávněné osoby, které pokračují do skončení řízení V návaznosti na výše uvedené lze tedy doporučit, aby se
o pozůstalosti ve výkonu licencované činnosti, jsou po- soudní komisař v rámci řízení o pozůstalosti zabýval otázvinny dle § 10 odst. 9 energetického zákona oznámit tuto kou, zda zůstavitel byl či nebyl vlastníkem energetického zaskutečnost Energetickému regulačnímu úřadu písemně řízení – fotovoltaické elektrárny a držitelem licence k jejímu
ve lhůtě tří měsíců ode dne smrti držitele licence nebo ode provozování. Postačí dotaz na v úvahu přicházející dědice
dne prohlášení za mrtvého nebo zahájení řízení o prohlá- zůstavitele, kteří zpravidla jsou s majetkovými poměry zůšení za mrtvého. Správce pozůstalosti nebo vykonavatel stavitele velmi dobře obeznámeni. V případě pochybností
závěti je povinen oznámit Energetickému regulačnímu lze doporučit orientační vyhledávač licencí, který umožňuje
úřadu pokračování ve výkonu licencované činnosti ve lhů- vyhledávat údaje o držitelích licencí udělených Energetictě do tří měsíců ode dne, kdy se ujme
kým
regulačním úřadem, jenž je dok
funkce. Tuto osobu Energetický regustupný
na adrese: https://www.eru.cz/
s
JUDr. Bc. Jarmila Ticháčková Mateřanková
1
lační úřad eviduje jako „prozatímního
cs/vyhledavac-licenci.
c
 trvalá zástupkyně – notářská
pokračovatele ve výkonu licencované
kandidátka JUDr. Blanky Burdové,
činnosti po zemřelém“.
Na závěr tohoto příspěvku tedy můžeN
notářky v Opavě
me
m shrnout, že pokud soudní komisař
Oprávněné osoby uvedené v § 10
v rámci pozůstalostního řízení zjistí, že
Mgr. Pavel Ticháček
odst. 8 písm. a) až c) energetického
ve
v vlastnictví zůstavitele bylo ke dni
 advokát v Opavě
zákona (viz výše), které hodlají pokrajeho
úmrtí rovněž energetické zařízej
 dříve působil jako zaměstnanec
čovat ve výkonu licencované činnosti
ní
–
fotovoltaická
elektrárna, pro jehož
n
Energetického regulačního úřadu
po skončení řízení o pozůstalosti,
provoz
disponoval
zůstavitel licencí
p
jsou povinny oznámit tuto skutečnost
Energetického
regulačního
úřadu, a že
E
Energetickému regulačnímu úřadu ve lhůtě jednoho měsí- zde jsou osoby, které hodlají v souladu se zákonem v licence ode dne právní moci usnesení, jímž bylo řízení o dědictví cované činnosti pokračovat, pak by měl:
skončeno, přičemž současně předloží Energetickému regulačnímu úřadu žádost o udělení licence.
a) poučit dotčené osoby o jejich notifikační povinnosti
ve vztahu k Energetickému regulačnímu úřadu,
Do doby vydání rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o žádosti o udělení licence osobě, která hodlá pokračo- b) vhodným způsobem tuto skutečnost zaznamenat v kovat ve výkonu licencované činnosti, taková osoba pokračuje nečném dědickém usnesení, a to tak, aby usnesení vydané
ve výkonu licencované činnosti na základě rozhodnutí o udě- soudním komisařem bylo dostatečným dokladem prokazulení licence zemřelého držitele licence. Licence udělená ze- jícím vlastnické právo dědice k energetickému zařízení v římřelému držiteli licence zaniká až vydáním rozhodnutí Ener- zení o žádosti o udělení licence u Energetického regulačnígetického regulačního úřadu o žádosti o udělení licence oso- ho úřadu.2 
bě, která hodlá pokračovat ve výkonu licencované činnosti.

2) PROKAZOVÁNÍ PŘECHODU VLASTNICKÉHO
PRÁVA
Licence se uděluje na základě písemné žádosti osoby, která
hodlá pokračovat ve výkonu licencované činnosti. Náležitosti
žádosti o udělení licence upravuje § 7 odst. 2 energetického
zákona. Přílohou žádosti o udělení licence jsou dle § 7 odst. 4
písm. e) mimo jiné i „doklady prokazující vlastnické nebo užívací právo k energetickému zařízení“.
www.nkcr.cz

1

Energetický regulační úřad uveřejňuje seznam rozhodnutí
o udělení, změně nebo zrušení licence a obsah těchto
rozhodnutí v Energetickém regulačním věstníku, který je
dostupný online na serveru Energetického regulačního úřadu
na adrese www.eru.cz.

2

Do diskuse týkající se bližší specifikace fotovoltaické elektrárny
v dědickém usnesení soudního komisaře se mohou členové
notářské obce zapojit na diskusním fóru Notářské komory
České republiky, které je určeno pro notáře, notářské kandidáty
a notářské koncipienty na adrese http://www.nkcr-forum.cz/.
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DISKUSE

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, PŘÍSPĚVKY V RUBRICE „DISKUSE“ NEVYJADŘUJÍ NUTNĚ STANOVISKA
A NÁZORY REDAKCE ČASOPISU AD NOTAM.

Zamyšlení nad dědickým
právem polorodých
a plnorodých sourozenců
JUDr. Kateřina Brejlová
Ing. Mgr. Lenka Holíková

oproti plnorodému sourozenci. Judikatura odvolacích soudů ani dovolacího soudu k této otázce není dosud známá.

Ustanovení § 1641 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále též jen „o. z.“),
stanoví, že: „Je-li někdo se zůstavitelem
příbuzný z více než z jedné strany, má
z každé strany dědické právo, které by mu
náleželo jako příbuznému z této strany.“

I. NÁZORY PODPORUJÍCÍ ROZDÍLNOU VÝŠI
DĚDICKÝCH NÁROKŮ POLO- A PLNORODÝCH
SOUROZENCŮ

V

odborných kruzích se objevila otázka, zda se
má tzv. několikeré příbuzenství uplatnit též
ve třetí dědické třídě, pokud dědí sourozenci
zůstavitele, tedy zda má polorodý sourozenec nárok na poloviční podíl na pozůstalosti

www.nkcr.cz

Autoři příslušné části komentáře C. H. Beck 1 se opírají
o výklad jazykový a vztahují § 1641 o. z. i na třetí dědickou
skupinu, tedy na sourozence zůstavitele. Uvádějí, že výše
dědického podílu je závislá na tom, zda měl zůstavitel se
sourozencem společného jen jednoho nebo oba rodiče,
tedy zda se jednalo o sourozence polorodého, tj. takového,

1 Fiala, R., Drápal, L. a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo
(§1475–1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015;
autorem konkrétní části komentáře (str. 385 a násl., str. 399
a násl.) je JUDr. J. Svoboda.
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který měl se zůstavitelem společnou jen matku, anebo otce
(příbuzenství z jedné strany), a který v důsledku toho obdrží z pozůstalosti jen jeden díl, nebo sourozence plnorodého,
který měl se zůstavitelem společné oba rodiče (příbuzenství
ze dvou stran), a v důsledku toho mu připadnou dva díly. Stejný názor se objevuje též v publikaci Dědické právo v praxi.2

II. NÁZORY PODPORUJÍCÍ ZACHOVÁNÍ
STEJNÉ VÝŠE DĚDICKÝCH NÁROKŮ POLOA PLNORODÝCH SOUROZENCŮ
Změna výše dědických podílů sourozenců by byla nicméně
v diskontinuitě s původní úpravou zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění platném k datu 31. 3. 2013 (dále
též jen „o. z. z roku 1964“), který stanovil plnorodým sourozencům stejné postavení jako sourozencům příbuzným
pouze ze strany otce nebo matky. Úmyslem zákonodárce
změnit třetí dědickou třídu § 1641 o. z. nebylo, jak je deklarováno v důvodové zprávě,3 kdy zákonodárce právním institutem regulujícím několikeré příbuzenství chtěl upravit nové
dědické třídy. Pro zachování stejné výše dědického podílu
sourozenců jsou též autoři komentáře Wolters Kluwer.4

III. DVA PŘÍSTUPY K DĚDICKÉMU PRÁVU
SOUROZENCE
V současné Evropě i v historických úpravách platných na našem území lze k otázce plnorodých a polorodých sourozenců vysledovat dva základní přístupy:

2 „Dědic, který je se zůstavitelem příbuzný ze dvou stran, si tak může
nárokovat dvojnásobný dědický podíl oproti dědici, který je příbuzný
pouze ze strany jedné; dá se totiž předpokládat, že i vztahy dvou osob,
které jsou si příbuzné ze dvou stran, jsou zpravidla těsnější a vřelejší
než u osob příbuzných méně. (...) Zda je sourozenec polorodý nebo
plnorodý, má ale zásadní význam pro určení jeho dědického podílu, a to
právě ve vztahu k několikerému příbuzenství. Ač by se na první pohled
mohlo zdát, že § 1637 ObčZ stanoví dědické podíly pouze ve vztahu
k jednotlivým dědicům, lze dovodit, že se jedná o určení, že nařízení
stejných dědických podílů platí pro dědický podíl z každé strany. Pokud
platí, že plnorodí sourozenci jsou si navzájem příbuzní ze dvou stran, tj.
ze strany otce a současně i ze strany matky, pak plnorodému sourozenci
náleží dvojnásobný dědický podíl oproti sourozenci polorodému,
neboť polorodí sourozenci jsou si příbuzní pouze z jedné strany, tj. buď
ze strany otce, nebo ze strany matky“ (Svoboda, J., Klička, O. Dědické
právo v praxi. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2014, s. 97 a 102).
3 Konsolidovaná důvodová zpráva. K § 1635 až 1641, s. 403–404
(...) Také návrh třetí dědické třídy přejímá dosavadní úpravu (§
475 platného občanského zákoníku), podle níž – nejsou-li bližší
dědici, dědí rovným dílem zůstavitelovi sourozenci a tzv. spolužijící
osoby. (...) Rozšíření okruhu zákonných dědiců naléhavě vyžaduje
převzít z tradičního zákonodárství pravidlo reagující na několikeré
příbuzenství. Dostupná online zde: http://obcanskyzakonik.justice.
cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf).
4 „Zákon nečiní rozdíly mezi sourozenci polorodými, kteří mají se
zůstavitelem společného jen jednoho z rodičů, nebo plnorodými,
kteří mají rodiče společné se zůstavitelem“ (Švestka, J., Dvořák,
J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. Praha:
Wolters Kluwer, a. s., 2014, s. 339. Autoři příslušné části
komentáře jsou JUDr. M. Šešina a JUDr. K. Wawerka.
5 J. Sedláček, F. Rouček. Komentář k Československému
obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné
na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Praha: Wolters Kluwer.
Díl III. §§ 531 – 858. s. 368.
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První přístup vychází z toho, že právo sourozence je jeho
přímým právem, od nikoho neodvozeným, a v tom případě se pak většinou nerozlišuje mezi sourozenci plnorodými
a polorodými. V této situaci obvykle platí, že sourozenec zůstavitele dědí zpravidla jen v případě, že již žádný z rodičů
nežije. Takto bylo upraveno dědické právo sourozenců také
na našem území od roku 1964.
Druhý přístup odvozuje právo sourozence od rodiče, tedy
jeho dědické právo je vnímáno jako právo dítěte odvozené
od společného rodiče, který se nedožil smrti zůstavitele,
a pokud předemřou oba rodiče, náleží polorodému sourozenci jeden díl a plnorodému dva díly. V tomto případě
zpravidla platí, že může dědit sourozenec zůstavitele též
společně s přeživším rodičem.
Z etického hlediska nelze jednoznačně říct, které ze dvou
shora nastíněných řešení je vhodnější. Záleží především
na tom, jak danou otázku vnímá společnost a jaká je tradice
na daném území.

IV. PRÁVNÍ ÚPRAVA VÝŠE PODÍLU SOUROZENCE
NA NAŠEM ÚZEMÍ
Historicky nebyla dědická práva sourozenců na našem
území vždy stejná a odvíjela se podle postavení, které jim
zákon přiznával, tedy zda dědili sourozenci jakožto potomci jednoho z rodičů (tedy právem reprezentace) nebo
zákon výslovně přiznával dědické právo sourozencům přímo.
Podle obecného občanského zákoníku z roku 1811 (§ 735
a 736) do druhé třídy náleželi zůstavitelovi rodiče a jejich potomci (tedy zůstavitelovi sourozenci a jejich potomci). Tento zákoník výslovně uváděl, že jsou-li mimo společné děti
rodičů ještě jiné děti, které byly zplozeny otcem nebo matkou v jiném manželství, obdrží tyto děti jen po tomto rodiči
jeden díl. Sourozenci tedy vstupovali do dědického nároku
svých rodičů právem reprezentace. V případě, že oba rodiče
zemřeli, měli plnorodí sourozenci nárok na dva díly, oproti
polorodému sourozenci, který vstupoval pouze do dědického nároku toho z rodičů zůstavitele, který byl jeho rodič. Obdobnou úpravu obsahoval § 555 Vládního návrhu
občanského zákoníku z roku 1937, který rovněž obsahoval
výslovnou úpravu výše dědických podílů plnorodých a polorodých sourozenců zůstavitele. Úprava tzv. několikerého
příbuzenství (§ 750 OZO) se dle komentáře Roučka a Sedláčka5 aplikovala např. v případě, kdy byla některá z osob povolených k dědění spřízněna v mezích téže parentely se zůstavitelem prostřednictvím několika osob, poté dostala podíl
z několika stran (např. bratranec měl potomka se sestřenicí,
poté tento potomek měl dvojí dědické právo po společném
dědovi svých zemřelých rodičů, tj. po svém pradědovi).
Také občanský zákoník z roku 1950 odvozoval dědické právo
sourozenců od rodičů a upravoval je v § 530 tak, že nedožil-li se smrti zůstavitele některý z rodičů, nabývali dědického
podílu tohoto zemřelého rodiče rovným dílem jeho děti.
Dědické právo sourozenců se tu zásadně odvozovalo od rowww.nkcr.cz
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diče, popřípadě od obou rodičů. Pokud tedy byli již oba rodiče zůstavitele po smrti, dostal polorodý sourozenec jeden
díl a plnorodý dva díly.
Změna přišla až se vstupem v platnost občanského zákoníku z roku 1964, kdy byly dědické třídy změněny tak, že
ve druhé dědické třídě dědili manžel, rodiče a spolužijící
osoby a ve třetí třídě dědili sourozenci se spolužijící osobou. V důsledku toho, že zůstavitelovým sourozencům bylo
konstituováno samostatné, od nikoho neodvozené dědické
právo, dovodila právní teorie, že již není rozdíl mezi sourozenci polorodými a plnorodými. Nový občanský zákoník zachoval doslovně stejnou textaci druhé a třetí dědické třídy,
tedy dědické právo sourozenců se i nadále neurčuje právem
reprezentace.

DISKUSE
dědické třídě. Příkladem může být situace, kdy si dva bratři
vezmou dvě sestry.6
Lze se domnívat, že také ze srovnání totožného znění
právní úpravy dědění ve třetí dědické skupině v o. z. z roku
19647 a v o. z. 8 a z časové návaznosti obou právních úprav
je zřejmé, že zákonodárce chtěl existující, padesátiletou
tradici uplatňování prvního přístupu na našem území, tj.
rovný díl pro plnorodé i polorodé sourozence, zachovat.

VI. SROVNÁNÍ DĚDICKÉHO PRÁVA SOUROZENCŮ
V NĚKTERÝCH ZEMÍCH EU

V německém občanském zákoníku BGB je v § 1925 stanoveno dědění sourozencům právem reprezentace (jako potomci zemřelého rodiče), tedy dědí jako osoby vstupující do dědického
práva po předemřelém rodiči,
V. ZAMYŠLENÍ NAD DĚDICKÝM
d
a
polorodí
sourozenci mohou z tohoto
PRÁVEM SOUROZENCŮ
JUDr. Kateřina Brejlová
důvodu
mít
nárok na polovinu dědicV SOUČASNÉ PRÁVNÍ
d
 notářská kandidátka a trvalá
kého
podílu
plnorodého sourozence.
ÚPRAVĚ
k
zástupkyně Mgr. Evy Vymazalové,
Stejnou
úpravu
má právní úprava v raS
notářky v Rožnově pod Radhoštěm
kouském
ABGB
v § 735. Polský občanPoužití nových pojmů či formulací
k
ský
zákoník
(Kodeks
cywilny čl. 932
v o. z. vždy nutně neznamená změnu
s
Ing. Mgr. Lenka Holíková,
§
4)
má
rovněž
úpravu
dědického práoproti předchozí právní úpravě. Nejvyš notářka v Mělníku
va
sourozenců
založenou
na právu reší soud ČR při výkladu nového občanv
prezentace.
Podobný
princip
má i Maského zákoníku zjišťuje, zda důvodová
p
zpráva výslovně uvádí, že se jedná o změnu právní úpravy, ďarsko (čl. 7:63 občanského zákoníku z roku 2013).
a to i v případě, že nová právní úprava používá nový termín
nebo formulaci. Pokud tomu tak není, tedy důvodová zprá- Oproti tomu v sousední Slovenské republice platí stejná
va výslovně neuvádí, že záměrem zákonodárce je změna právní úprava, kterou u nás zavedl občanský zákoník z roku
oproti předchozí právní úpravě (včetně dosud přijímaného 1964, tedy sourozenci dědí ve třetí dědické skupině se spovýkladu), je to jeden z předpokladů pro to, aby nové pojmy lužijící osobou (zákon č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník,
či formulace byly vykládány shodně se stavem k 31. 12. 2013. § 475). Podobná úprava platí např. v Bulharsku (čl. 7 zákona
o dědění z roku 1949).
Důvodová zpráva k § 1641 o. z. výslovně říká: „Také návrh
třetí dědické třídy přejímá dosavadní úpravu (§ 475 platného Zvláštní úprava je v Nizozemsku [občanský zákoník č. 4:10
občanského zákoníku), podle níž – nejsou-li bližší dědici, dědí písm. b)], kde vždy dědí rodiče zároveň se sourozenci, přičemž rodičům připadá nejméně polovina pozůstalosti.
rovným dílem zůstavitelovi sourozenci a tzv. spolužijící osoby.“
V případě nového rozlišování plnorodých a polorodých
sourozenců by se jednalo z hlediska dědického práva
o podstatnou změnu, která by měla dopad do výše dědických podílů. Dá se proto předpokládat, že by tato změna
byla v důvodové zprávě zmíněna. Důvodová zpráva však
uvádí pravý opak, když výslovně stanoví, že ve třetí dědické skupině nedochází ke změně oproti stavu platnému
k 31. 12. 2013, kdy zákon nijak nerozlišoval sourozence plnorodé a polorodé a přiznával jim stejné postavení a stejný nárok na dědictví.

6 Lumír si vzal Lenku, Martin si vzal Mirku. Lumír měl s Lenkou
dceru Ladu, Martin měl s Mirkou syna Mikuláše. Lada je
Mikulášova sestřenice, a to jak ze strany otce Martina (strýc
Lumír je Martinův bratr), tak ze strany matky Mirky (Lenka
je Mirčina sestra), tedy Lada je ve vztahu k Mikulášovi jeho
sestřenicí ze dvou stran. Lumír však má ještě z předchozího
vztahu dceru Janu. Jana je ve vztahu k Mikulášovi jeho sestřenicí
pouze z jedné strany, a to ze strany otce Martina, který je
Lumírův bratr.

Dále důvodová zpráva stanoví: „Rozšíření okruhu zákonných
dědiců naléhavě vyžaduje převzít z tradičního zákonodárství
pravidlo reagující na několikeré příbuzenství.“

7 Ustanovení § 475 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský
zákoník, stanovilo: „Nedědí-li manžel, partner ani žádný z rodičů,
dědí v třetí skupině stejným dílem zůstavitelovi sourozenci a ti,
kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho
smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali
o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele.“

Z uvedeného je zřejmé, že důvodem přijetí § 1641 o. z. o několikerém příbuzenství bylo rozšíření dědických tříd o novou pátou dědickou třídu (prabáby a pradědové) a šestou
dědickou třídu (prasynovci, praneteře, tety a strýcové, bratranci a sestřenice), tedy nikoliv změny v již zavedené třetí

8 Ustanovení § 1637 odst . 1 o. z. stanoví: „Nedědí-li manžel ani
žádný z rodičů, dědí ve třetí třídě stejným dílem zůstavitelovi
sourozenci a ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho
roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto
důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni
výživou na zůstavitele.“
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DISKUSE
Je třeba zdůraznit, že v případě, že zákon v jednotlivých
státech nařizuje rozlišovat mezi plnorodými a polorodými
sourozenci, činí tak výslovně.

VII. PODÍL SPOLUŽIJÍCÍ OSOBY
Jedním z cílů dědického práva je také finanční zabezpečení
osob zůstaviteli blízkých, tedy také osob, se kterými zůstavitel významnou dobu před smrtí sdílel uspokojování základních životních potřeb, či dokonce které byly na zůstaviteli
existenčně závislé. Úprava dědických tříd se v demokratické
společnosti snaží co nejvíce přiblížit tomu, jaké jsou vztahy
mezi lidmi ve společnosti nejčastější a obvyklé, a snaží se
odrážet očekávání a představy většiny.
Ustanovení § 1637 odst. 1 o. z. uvádí, že stejným dílem dědí
zůstavitelovi sourozenci a spolužijící osoby, tedy ti, kteří žili
se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho
smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou
na zůstavitele.
Pokud bychom rozlišovali mezi plnorodými a polorodými
sourozenci, vyvstala by otázka, jaký díl náleží spolužijící
osobě, když má dostat stejný díl jako sourozenci zůstavitele, tedy zda jí náleží stejný díl jako sourozenci polorodému
nebo jako sourozenci plnorodému. V případě, že by byl přijat jazykový výklad (ke kterému se přiklonili autoři citovaného komentáře C. H. Beck), že je třeba rozlišovat mezi polorodými a plnorodými sourozenci, naráží určení výše podílu
spolužijící osoby na výkladové potíže.
Optikou velkého komentáře C. H. Beck bychom pravděpodobně museli dospět k závěru, že spolužijící osoba má dostat jen jeden díl jako polorodý sourozenec, protože vlastně
každý ze sourozenců dědí samostatně jako polorodý po otci
a samostatně jako polorodý po matce.
Co by ale nastalo za situace, kdy má zůstavitel jen plnorodé
sourozence? Má spolužijící osoba dostat stejný díl jako plnorodý sourozenec? Zákon výslovně stanoví, že má spolužijící
osoba dostat stejný díl jako sourozenci. Určovat výši podílu
spolužijící osoby v závislosti na tom, zda měl zůstavitel jen
plnorodé sourozence nebo také polorodé sourozence, je
nepřijatelné. Nezbylo by než dovodit, že i v případě, že by
měl zůstavitel jen plnorodé sourozence, mohla by spolužijící osoba dostat jen polovinu toho, co plnorodý sourozenec,
a to přes výslovnou textaci zákona, že má nárok na stejný
díl. Na základě nastíněného důkazu argumentum ad absurdum je třeba uvedený závěr odmítnout.
Přestože řada evropských zemí úpravu dědického práva
spoužijících osob nemá, je třeba respektovat, že právo spolužijící osoby bylo do našeho právního řádu zavedeno již
středním občanským zákoníkem z roku 1950, a tak má u nás
dlouhou tradici.
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videlně intenzivní vztah, který se týká jeho každodenního
života, měla dostat polovinu toho, co plnorodý sourozenec.
Tato situace též neodpovídá představám a očekáváním většinové společnosti. Je třeba připomenout, že spolužijící osoba je zařazena na základě § 1636 o. z. již ve druhé dědické
skupině (obdobně občanské zákoníky z let 1950 a 1964), kde
dědí společně s manželem a rodiči zůstavitele, a její dědický
nárok tak v této skupině dokonce předchází dědickému nároku sourozenců. Závěr, že by spolužijící osoba měla dostat
jen polovinu toho, co plnorodý sourozenec, je v důsledku
tohoto nesmyslný.
Důvodová zpráva vycházejíc z toho, že se všem sourozencům i spolužijící osobě se má dostat stejného dílu ve stejné
výši, logicky tudíž k výši podílu spolužijících osob mlčí.
Dřívější judikatura se naopak zabývala otázkou, zda nemá
spolužijící osoba, pokud byla současně sourozencem zůstavitele, nárok na dva díly. Bylo dovozeno, že pokud je spolužijící osoba současně sourozencem, má nárok jen na jeden díl.
Je použitelný tento závěr i dnes? V případě přijetí prvního
přístupu zcela jistě ano, protože vychází ze stejné situace,
tedy nerozlišuje sourozence plnorodé a polorodé. V případě druhého přístupu, kdy se striktně rozlišují jednotlivé dědické důvody, by v tomto případě mohlo být zváženo, zda
sourozenec, který je současně spolužijící osobou, má nárok
z tohoto důvodu na další díl.

ZÁVĚREM
Lze konstatovat, že důvodová zpráva k o. z. výslovně stanoví, že ve třetí dědické skupině platí stejná právní úprava jako
byla ta předchozí, když i jazykové znění je v zásadě doslovně shodné, a že § 1641 o. z. týkající se několikerého příbuzenství míří na nové dědické třídy, tedy na pátou a šestou
dědickou třídu, nikoliv na sourozence ve třetí dědické třídě.
Úmyslem zákonodárce nebylo zkrátit výši podílu spolužijící
osoby oproti předchozí právní úpravě, k čemuž by za použití
jazykového výkladu muselo nutně dojít.
Ze srovnání jednotlivých právních úprav dědického práva
sourozenců platných na našem území a v dnešní Evropě je
zřejmé, že v případě, že má-li mít plnorodý sourozenec právo na dva díly a polorodý jen jeden díl z pozůstalosti, činí tak
zákonodárce výslovně.
Pokud by měli plno- a polorodí sourozenci mít jako dědicové jiné postavení, je současná právní úprava nedostatečná
a vyžaduje výslovné ustanovení o rozdílnosti jejich dědických nároků.
Autorky tohoto článku se přiklánějí k tomu, že sourozenec
polorodý i plnorodý, stejně jako spolužijící osoba, mají
ve třetí dědické skupině nárok na stejný díl na pozůstalosti.
Tento závěr se opírá o výklad historický, komparativní a logický, jak bylo podrobněji vysvětleno shora. 

Z důvodové zprávy lze dovodit, že nebylo záměrem zákonodárce, aby spolužijící osoba, se kterou má zůstavitel pra-
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Z HISTORIE

Osudy notářské tajemnice
HISTORIE NOTÁŘSTVÍ A NOTÁŘSKÉHO STAVU JE
BOHATÁ A SAHÁ HLUBOKO DO MINULOSTI. POČÍNAJE
VLÁDOU PŘEMYSLA OTAKARA II. DOSAHUJE
ČESKÉ VEŘEJNÉ NOTÁŘSTVÍ VYSOKÉ ÚROVNĚ,
KTERÁ BEZPOCHYBY S NEPATRNÝMI VÝKYVY TRVÁ
DOSUD. NOTÁŘI PATŘILI A PATŘÍ MEZI NEJLÉPE
VZDĚLANÉ ODBORNÍKY A NA JEJICH ODPOVÍDAJÍCÍ
VÝBĚR BYL A JE KLADEN MIMOŘÁDNÝ DŮRAZ. ABY
BYL NOTÁŘ VE SVÉM POVOLÁNÍ ÚSPĚŠNÝ, MUSÍ
UPLATŇOVAT VEDLE ODPOVÍDAJÍCÍ ZNALOSTI PRÁVA
I DVĚ ZÁKLADNÍ DOVEDNOSTI. JASNĚ A URČITĚ
FORMULOVAT ZÁVĚRY JEDNÁNÍ A ROVNĚŽ UMĚNÍ
NAVÁZAT S KLIENTEM VZTAH DŮVĚRY. KROMĚ
TOHO JE NEZBYTNOU SOUČÁSTÍ PRÁCE NOTÁŘE,
ZEJMÉNA V DĚDICKÉM ŘÍZENÍ, SCHOPNOST BÝT
ÚSPĚŠNÝM MEDIÁTOREM. V ČINNOSTI NOTÁŘE MÁ
NEZASTUPITELNÉ MÍSTO NOTÁŘSKÁ KANCELÁŘ
A JEJÍ PRACOVNÍCI, ZAMĚSTNANÍ NA NEJRŮZNĚJŠÍCH
POZICÍCH. ZATÍMCO DĚJINÁM NOTARIÁTU
A OSUDU NOTÁŘŮ BYLA A JE VĚNOVÁNA SETRVALÁ
POZORNOST, TITO „DĚLNÍCI NA VINICI PÁNĚ“
ZŮSTÁVAJÍ NA OKRAJI ZÁJMU ODBORNÍKŮ, I KDYŽ
V PRAXI JEJICH POTŘEBNOST A ZÁSLUHY NIKDO
NEZPOCHYBŇUJE.

P

odívejme se proto na životní příběh jedné ženy,
která nejenže věnovala většinu ze svého dlouhého
profesního života práci na nejrůznějších pozicích
v notářské kanceláři, ale která kromě toho pocházela z notářské rodiny, jejíž kořeny sahají daleko
do minulosti.
Hana Mokrá se narodila 26. srpna 1931 v Českých Budějovicích v sanatoriu MUDr. Říhy, mezi lidmi známé „Říhárně“, jak
se ostatně stále říká zdravotnickému zařízení, které v českobudějovické ulici U Tří lvů sídlí. Přišla na svět do rodiny lišovského notáře Antonína Mokrého a Marie roz. Brábkové.
Z notářské rodiny pocházel otec. Notářem byl ale i její pradědeček, který svůj notariát provozoval ve Vodňanech, a také
její dědeček, notář na Královských Vinohradech v Praze.
A k dovršení všeho, rovněž maminka byla dcerou notáře Ladislava Brábka z Kamenice nad Lipou. Rodiče měli svatbu 28.
dubna 1928 u sv. Vojtěcha v Praze. Po příchodu do Lišova se
jim ještě tentýž rok narodil Hanin starší bratr, pokřtěný v rodině Mokrých tradičním křestním jménem Antonín.
Hana se narodila do harmonického rodinného prostředí.
Od dětství byla utvářena nejen vlivem milující matky, ale
především svého otce. Otec, vynikající znalec českého jazyka, byl příkladem liberálního demokrata, katolického vyznáwww.nkcr.cz

ní. Svým okolím byl vnímán jako skromný člověk, klasického
vzdělání, který se nad nikoho nepovyšoval a přiznával příslušnou důstojnost každému společenskému stavu. Povolání notáře si nesmírně vážil a nazýval je „officium nobile“.
Rodina notáře Mokrého nebyla v Lišově neznámá. Z Lišova
pocházela Marie Pávková, provdaná za notářova dědečka, rovněž Antonína. Byl notářem ve Vodňanech, poslancem Ústavodárného říšského sněmu v Kroměříži v letech
1848–49 a velmi známou jihočeskou celebritou. A kromě
toho Marie Pávková byla sestrou osobnosti v Lišově poměrně slavné, generála – polního zbrojmistra Ludvíka Pávka, hrdiny bitvy u Hradce Králové. Celým svým životním příběhem
byl Ludvík Pávek důkazem, že i za „starého Rakouska“ mohl
poctivý člověk dosáhnout ve svém povolání velké kariéry,
aniž by se odcizil svému českému původu.
I dnes zůstává Lišov poměrně malým městečkem na polovině cesty mezi Českými Budějovicemi a Třeboní. Ve 2. polovině 19. století a prakticky také v době první republiky byla podobná česká městečka složením svých obyvatel velmi pestrá
a jejich hospodářství vytvářelo mnohem více zajímavých
pracovních příležitostí, než je tomu nyní. Lišov byl a dosud
vlastně je proslulý nábytkářskou výrobou. Ovšem tehdy byl
i sídlem soudního okresu, s „jednospřežním soudem“, což,
přeloženo do moderního jazyka, neznamená nic jiného, než
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že tam soudil jediný soudce. V době notáře Mokrého tam
působil soudce dr. Klusáček, pozdější soudce Lidového soudu civilního v Praze na Ovocném trhu. Soudní budova, která
se zachovala do dnešních dnů, měla i své vězení (šatlavu).
Bylo-li prázdné, vyvěšoval se na budově prapor.
Rodina notáře Mokrého byla typická středostavovská rodina, známá jako mnohé další jí podobné svým českým vlastenectvím. Společnost první republiky, do které se obě děti
manželům Mokrým narodily, se vyznačovala značnou různorodostí stavovskou a národnostní. Ovšem rodina byla vždy
na prvním místě a výchově dětí, výchově křesťanské, byla věnována značná pozornost. Obě děti Mokrých, starší Antonín
a mladší Hana, byly od dětství silně ovlivněny skautingem
a četbou dobré literatury. Oba později často vyprávěli, jak je
rodiče cílevědomě vedli k lásce k přírodě, s jakou úctou vstupovali do lesních a vodních království v okolí Lišova nebo
Kamenice nad Lipou, kam jezdili na prázdniny k rodičům
své matky, k dědečkovi notáři Ladislavu Brábkovi a jeho paní
Anně, své babičce.
Hana Mokrá strávila dětství v prostředí tatínkovy notářské
kanceláře a vlastně i kanceláře svého dědečka. V Lišově
Mokrých zprvu měli byt na náměstí v domě, kde bydlel
předchozí notář. Byt byl zařízen pěkným lišovským nábytkem, který si pan notář Mokrý sám navrhl a který mu lišovští truhláři vyrobili. Později se přestěhovali do zcela nového
domu, kde měl pan notář také svou kancelář. Hanin bratr
Antonín, pozdější předseda Nejvyššího soudu České republiky a Vrchního soudu v Praze popisoval otcovu notářskou kancelář takto: „V tatínkově kanceláři byly dvě úřednice a navíc přibral otec do domu... mladíka Šímu. Život byl
tehdy z dnešního hlediska velmi prostý. Zejména technické
vybavení kanceláře a domácnosti bylo základní, mechanické psací stroje, radiopřijímač, koupelna s ohříváním vody
kotlem na pevná paliva.“
V roce 1937, když bylo Haně 6 let, požádal její otec o přeložení do většího města, aby později nemusely děti dojíždět
za vzděláním. Volných notářských míst bylo v Čechách několik a notář Antonín Mokrý se nakonec rozhodl pro Náchod.
V polovině roku 1937 se také s rodinou do Náchoda přestěhoval. Zde začala Hana v září 1937 navštěvovat základní školu.
Oproti Lišovu byl Náchod docela jiným městem. Průmyslové okresní město se honosilo poměrně rozvinutým kulturním a společenským životem. Vše vypadalo dobře, i když
začátky náchodské notářské kanceláře dr. Mokrého byly
poměrně obtížné. Před jeho příchodem byl notariát delší
dobu neobsazený a většinu klientů si mezi sebou rozebrali místní advokáti. Následující rok 1938 přinesl celou řadu
pohrom. Byly to především obě mobilizace československé
armády v květnu a září 1938. Ty obě děti prožily v Kamenici
nad Lipou u dědečka a babičky Brávkových. Po mnichovské dohodě se stal Náchod prakticky hraničním městem
a Haně zůstal po celý život v paměti 15. březen 1939, kdy
Náchodem projížděla německá nacistická armáda, pronikající do Čech. Během války ukončila Hana v Náchodě po-
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vinnou školní docházku a ihned po jejím ukončení začala
navštěvovat dvouletou hospodářskou školu. Bylo jí 17 let,
když začala pracovat v notářské kanceláři svého otce. Protože měla poměrně velké jazykové nadání, studovala soukromě u náchodského gymnaziálního profesora Propílka
ruštinu a později vystudovala v Praze angličtinu na dvouleté jazykové škole. Oba jazyky zvládla perfektně a jejich
aktivní znalost si uchovala až do vysokého věku. Anglické
a ruské klasiky četla vždy v originále.
Za války v Náchodě příliš čilý společenský ruch neexistoval.
Přesto tam nepřestal působit Spolek pro komorní hudbu,
díky němuž se Mokří účastnili pravidelně koncertů v krásném koncertním sálu hotelu Baránek, a poznali tak celou
řadu vynikajících interpretů vážné hudby. Nicméně doba
protektorátu zůstala vždy ve vzpomínkách jako období stísněné nálady a věčných obav z budoucnosti. Navíc po celou
dobu války nebyla finanční situace notáře Mokrého, a tím ani
jeho rodiny, příznivá. Před válkou si nestačil v Náchodě vytvořit širší klientelu a za války byl veškerý majetkový pohyb
silně podvázaný.
Okupační správa rozpustila všechny české mládežnické organizace jako Skaut, Sokol apod. a mladí lidé byli nuceni hledat náhradu v zakládání pololegálních soukromých klubů.
Konec války byl v Náchodě, ostatně jako téměř všude, rušný.
Od února 1945 se ozývala sice vzdálená, ale stále se přibližující dělostřelba. Rudá armáda postupně dobývala Polsko
a posléze sousední Slezsko. Náchodem začaly procházet
do nitra Čech karavany německých uprchlíků. Zima přelomu
roku 1944–1945 byla tuhá a nebyl to pěkný pohled. Příjezd
www.nkcr.cz
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Rudé armády nezanechal v rodině Mokrých prakticky žádný
dojem. Očekávána byla vítězná armáda a místo ní přijelo
do Náchoda pár tanků, starých odřených náklaďáků a k dovršení všeho koňský trén.
Krátké období mezi květnem 1945 a únorem 1948 bylo pro
většinu radostné. V roce 1948 odchází Hana Mokrá se svým
bratrem, který byl přijat ke studiu na Právnickou fakultu
UK, do Prahy. Bydlí spolu v krásném bytě na Vinohradech
ve Francouzské ul. č. 3, kde měl kdysi jejich dědeček, přítel
Masarykův a Svatopluka Čecha, svoji notářskou kancelář,
a kde dosud bydlela sestra jejich otce, tetička Růženka. Antonín Mokrý píše: „Tetička byla svatá osoba. Zůstala svobodná a život obětovala péči o své rodiče. Komunistický
převrat ji připravil o všechny finanční prostředky, jimiž ji
zajistil dědeček. Měla totiž balík akcií a peníze na vkladních knížkách. O ty přišla v měnové reformě, akcie byly ze
dne na den blokovány a pozbyly jakékoliv ceny. Náhradou
obdržela od státu tzv. sociální důchod, který byl menší
než nejskromnější sociální minimum. Mám dojem, že činil
160 Kč měsíčně.“ Po skončení jazykové školy se vrátila Hana
do Náchoda, zatím ještě do notářské kanceláře svého otce.
„Vítězný únor“ zahýbal celou českou společností a většinu starých, osvědčených institucí obrátil naruby. Nejinak
tomu bylo i v případě notářství a notářského stavu vůbec.
Jak ukazují některé indicie, instituce, která měla své kořeny
v antice a významně přispívala od dob Přemysla Otakara II.
ke kvalitě a upevnění právního vědomí u nás, měla být bez
náhrady zrušena. Protože však byl naším vzorem SSSR, kde
existovalo státní notářství, bylo nakonec rozhodnuto ubírat se tímto směrem. Zestátnění notářství bylo provedeno
dvěma kroky. Tím prvním byl zákon ze dne 14. července
1949 č. 201 o notářství, kterým byl zrušen dosud platný zákon č. 75/1871 ř. z. Notářům byl sice ponechán statut veřejného orgánu sepisujícího veřejné listiny, ale příjmy ze své
vlastní činnosti musel notář zúčtovat a odevzdat správní
komisi jmenované ministrem spravedlnosti, která pak notáři a zaměstnancům notářství vyplácela mzdu. Vybavení
kanceláří bylo „združstevněno“. Zákon č. 201/1949 Sb. se
stal základním stupněm zestátnění notářství. K jeho provedení vydal tehdejší ministr spravedlnosti, zeť Klementa
Gottwalda, JUDr. Alexej Čepička, pozdější armádní generál
a ministr národní obrany, prováděcí nařízení č. 202/1949
Sb. Konečnou tečkou se stal zákon č. 116/1951 Sb., o státním notářství, kterým byla ukončena dosavadní činnost
notariátů jako svobodného povolání a z notářství se staly
státní úřady. Notáři, notářští čekatelé a zaměstnanci notářství se stali státními zaměstnanci a přešli v obvodech
okresních soudů do nově zřízených státních notářství jakožto státních justičních orgánů. A to byl konec notářské
kanceláře JUDr. Antonína Mokrého a také jeho dcery Hany
jako pracovnice v notářské kanceláři svého otce.
Ani JUDr. Antonín Mokrý, ani jeho dcera Hana v novém
náchodském státním notářství práci nedostali. Konečnou
ránu zasadila bývalému náchodskému notáři měnová reforma v roce 1953. Přišel doslova o všechno. Byl považován
za třídního nepřítele a jako takový byl ze služby propuštěn.
www.nkcr.cz
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Nakonec se uchytil jako podnikový právník v n. p. Pramen.
Hana Mokrá zůstala zatím notářské práci věrná. Začala
denně dojíždět do notářské kanceláře v Polici nad Metují.
Naštěstí měla za vedoucího otcova kolegu JUDr. Linharta
a po jeho nuceném přeložení na Slovensko JUDr. Šebka.
Ten byl kdysi notářským koncipientem v kanceláři Hanina
dědečka na Vinohradech a rodiny Mokrých si nesmírně vážil. I Hana Mokrá byla však později donucena práci na notářství opustit a našla zaměstnání u podniku Komunální
služby města Náchod. Pro své nesporné pracovní a odborné kvality získala později referentské místo na odboru
vodního hospodářství Okresního národního výboru v Náchodě, kde měla např. v referátu záležitosti výstavby vodní
nádrže Rozkoš u České Skalice.
V roce 1962 tragicky zahynula v Praze Hanina matka Marie.
Vedle své práce tak měla Hana na starosti celou náchodskou domácnost, pečovala nejen o svého otce, ale také
o svého dědečka Ladislava Brábka, bývalého notáře v Kamenici nad Lipou. V roce 1976, již po smrti Ladislava Brábka, se Hana Mokrá se svým otcem přestěhovala z Náchoda
do Prahy a vrátila se ke své milované notářské práci. Stala
se nejprve úřednicí Státního notářství pro Prahu 1, posléze
i notářskou tajemnicí. Před odchodem do důchodu pracovala v oddělení zemských desek a pozemkových knih. Oddělení bylo dislokováno v budově Obvodního soudu pro
Prahu 1 na Ovocném trhu. Zde využila beze zbytku znalosti této problematiky, kterou získala ještě od svého otce
a dědečka. Po sametové revoluci v roce 1989 pomáhala
nezištně restituentům dohledávat nemovitostní majetky
po předcích, vykonávala tedy činností vnímanou měnící se
českou společností jako záslužnou. Velice kladně hodnotily její práci zejména církevní orgány a organizace, kterým
při hledání bývalého církevního majetku vycházela maximálně vstříc. Byla to práce na plný duševní výkon a fyzicky
velmi náročná. Vždyť každá kniha zemských desek, svazek
pozemkových knih nebo listinného materiálu váží několik
kilogramů.
Paní Hana Mokrá se nikdy neprovdala. Podobně jako její
teta Růženka se obětovala péči o své rodiče a nějaký čas
i o svého dědečka. Její otec Antonín Mokrý, poslední notář
z rodu Mokrých, zemřel 15. listopadu 1985 ve věku 91 let.
Po jeho smrti žila sama ve svém rodinném domku v Praze
na Spořilově, obklopena rodinnými poklady a vzpomínkami. Věnovala se rodině svého bratra Antonína, který se o ní
také až do posledních chvil staral. Paní Hana Mokrá, notářská tajemnice, svým životním příběhem věrná notářské
tradici svého rodu, zesnula náhle ve středu 7. února 2018
ve věku 86 let. Snad její životní příběh, který jsme se snažili
zde převyprávět, připomene čtenářům armádu drobných,
avšak nezbytných pracovnic notariátů, bez nichž by notářství nebylo tím, čím jest. 
JUDr. Jan Kotous,
externí pedagog na Právnické fakultě
UK v Praze
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Z JUDIKATURY NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČR

Jednání statutárního orgánu
Výslovný zákaz určitého ujednání stran ve smyslu
§ 1 odst. 2 části věty před středníkem o. z. může být
přímý i nepřímý. V případě přímého zákazu zákon výslovně určuje, že se určité jednání zakazuje (srov. např.
§ 1 odst. 2 část věty za středníkem o. z.). O nepřímý výslovný zákaz jde zpravidla tehdy, zakazuje-li zákon odchylné ujednání stran tím, že je prohlašuje za neplatné,
případně za zdánlivé, či určuje, že se k němu nepřihlíží
(srov. např. § 580 o. z.).
Právní úprava statutárního orgánu (tj. určení, který
z orgánů právnické osoby je statutárním a jak se vytváří), stejně jako úprava způsobu, jakým členové statutárního orgánu právně jednají za právnickou osobu (jak ji
zastupují), spadá do kategorie práva týkajícího se postavení osob ve smyslu § 1 odst. 2 o. z.
Právní normy upravující osobní status (fyzických i právnických osob) spadají mezi normy chránící veřejný pořádek.
Společné jednání prokuristy a člena statutárního orgánu není přípustným způsobem zastupování obchodní
korporace podle § 164 odst. 2 o. z. a nemůže být zapsáno jako způsob, jakým členové statutárního orgánu
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jednají za obchodní korporaci, do obchodního rejstříku
podle § 25 odst. 1 písm. g) z. v. r.
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2017,
sp. zn. 29 Cdo 387/2016

Z ODŮVODNĚNÍ:
Společnost C.S.C., s. r. o. (dále též jen „společnost“), se návrhem ze dne 19. února 2014 domáhala zápisu Ing. J. K.,
jako jednatele se dnem vzniku funkce 13. února 2014, zápisu údaje o podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) [dále též jen „z. o. k.“], jako celku
postupem dle § 777 odst. 5 z. o. k. a dále zápisu změny
způsobu jednání statutárního orgánu do obchodního rejstříku, a to v tomto znění: „Za společnost jednají vždy alespoň dva jednatelé společně, anebo jeden jednatel společně s jedním prokuristou. Pokud má společnost pouze jednoho jednatele, je společné jednání jednatele a prokuristy
vyloučeno.“
Městský soud v Praze (dále též jen „rejstříkový soud“)
usnesením ze dne 25. 2. 2014, č. j. C 41857-RD39/MSPH, Fj
34104/2014, návrhu v prvních dvou bodech vyhověl (výrok
www.nkcr.cz
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I.) a v části zápisu změny způsobu jednání statutárního orgánu jej zamítl (výrok II.).

chybností o výkladu konkrétní právní normy, tak tomu ale
v daném případě není.

Rejstříkový soud, cituje § 194 odst. 1 z. o. k. a § 450 odst.
1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též jen
„o. z.“), dovodil, že navrhovaný „způsob jednání statutárního
orgánu“ není přípustný, neboť „by znamenal, že prokurista
je postaven na roveň jednateli, tedy že je také statutárním
orgánem společnosti“. Ujednání společenské smlouvy upravující navrhovaný způsob zastupování odporuje zákonu a je
neplatné dle § 580 odst. 1 o. z., neboť „smysl a účel zákona
jednoznačně odlišují jednatele jakožto statutární orgán společnosti a prokuristu jakožto druh smluvního zastoupení“.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podala společnost dovolání, jehož přípustnost opírá o § 237 zákona č. 99/1963
Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), majíc za to, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky
hmotného práva (která v rozhodování dovolacího soudu
dosud nebyla vyřešena), zda a případně v jakém rozsahu je
dle právní úpravy účinné od 1. ledna 2014 možné společné
jednání jednatele a prokuristy za společnost s ručením omezeným. Navrhuje, aby Nejvyšší soud napadené rozhodnutí
změnil a návrhu i v části zápisu způsobu jednání za společnost vyhověl.

V záhlaví označeným usnesením Vrchní soud v Praze k odvolání společnosti do výroku II. rozhodnutí soudu prvního
stupně potvrdil.
Odvolací soud – cituje § 164, 450, 451, 452 a 453 o. z. a dále §
44 odst. 5 a § 47 z. o. k. – přisvědčil rejstříkovému soudu v závěru, že právní úprava způsobu jednání členů statutárního orgánu za právnickou osobu neumožňuje libovolně kombinovat jednání členů statutárních orgánů s jednáním smluvních
či zákonných zástupců právnické osoby. Společenská smlouva společnosti je v odpovídající části bez dalšího neplatná dle
§ 588 věty první o. z.; proto nelze návrhu v této části vyhovět.
„Prolnutí jednání člena statutárního orgánu s jednáním prokuristy brání“ podle odvolacího soudu „též limity jednání
prokuristy, jak vyplývají z § 450 o. z., kdy prokura je koncipována jako zvláštní druh smluvního zastoupení v rozsahu
právních jednání, ke kterým dochází při provozu obchodního závodu, popřípadě pobočky (s výjimkami uvedenými v §
450 odst. 1 větě druhé o. z.), zatímco jednatelské oprávnění
statutárního orgánu je podle § 164 odst. 1 o. z. neomezené“.
Názor společnosti, že v případě, kdy prokurista jedná spolu
s jednatelem, se neuplatní omezení prokury dle § 450 odst. 1
o. z., nemá dle odvolacího soudu oporu v platné právní úpravě.
Společností navržený zápis způsobu jednání za společnost
odporuje taktéž § 25 odst. 1 písm. g) a i) zákona č. 304/2013
Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
(dále též jen „z. v. r.“), které předpokládají samostatný zápis
statutárního orgánu a způsobu, jak za právnickou osobu
jedná, a samostatný zápis prokury a prokuristy, včetně způsobu, jakým (prokurista) jedná.
Podle přesvědčení odvolacího soudu by opačný názor, prosazovaný společností, vedl „k absurdnímu závěru, že lze
zrovna tak přiznat oprávnění jednat společně se členem statutárního orgánu i dalším osobám, jež jsou ve vztahu smluvního či zákonného zastoupení k dané právnické osobě. To
by ve svém důsledku vedlo k úplnému popření významu
existence statutárního orgánu u právnických osob.“ Skutečnost, že je rakouská či německá právní úprava odlišná, není
pro výklad českých právních předpisů relevantní. Německá
ani rakouská právní úprava na poměry obchodních korporací založených podle českého právního řádu nedopadá;
lze k ní přihlédnou pouze podpůrně, typicky v případě powww.nkcr.cz

Poukazujíc na závěry části literatury, jakož i na německou
a rakouskou právní úpravu, dovolatelka dovozuje, že právní
úprava účinná od 1. ledna 2014 společné jednání jednatele
a prokuristy za společnost s ručením omezeným nevylučuje.
Dovolatelka zdůrazňuje, že společné jednání jednatele
a prokuristy není výslovně v českém právním řádu zakázáno, nepříčí se dobrým mravům ani veřejnému pořádku
a „ve vztahu k prokuristům současně nemůže jít ani o úpravu, která by se týkala statusových věcí, neboť prokuristé
jsou pouze smluvními zástupci, kteří v organizačním uspořádání společnosti nejsou nijak zakotveni“.
Za nesprávný, resp. nedostatečně odůvodněný považuje
dovolatelka i závěr odvolacího soudu o neplatnosti ujednání společenské smlouvy, upravujícího společné zastupování
společnosti jednatelem a prokuristou. Dovolatelka dovozuje,
že smysl a účel zákona nevyžadují, aby tato část společenské
smlouvy byla neplatná, majíc za to, že zde nejde ani o porušení dobrých mravů, ani o narušení veřejného pořádku.
Dovolatelkou zvolený způsob zastupování má jednatelům
sloužit k ulehčení způsobu jednání za společnost a umožnit,
aby v případech, kdy není druhý z jednatelů bezprostředně
k dosažení, mohl jeden z jednatelů jednat společně s prokuristou.
Jde-li o omezení jednatelského oprávnění obsažené v § 450
odst. 1 o. z., má dovolatelka za to, že se (obdobně jako je
tomu ve Spolkové republice Německo či v Rakouské republice) v případech, kdy prokurista zastupuje společnost společně s jednatelem, neuplatní.
Dovolatelka dále poukazuje na sblížení právní úpravy prokury s postavením členů statutárního orgánu; i prokurista je
povinen jednat s péčí řádného hospodáře, uplatní se na něj
i pravidla o střetu zájmů.
Česká právní úprava společnosti s ručením omezeným
a prokury se podle přesvědčení dovolatelky ve všech podstatných aspektech shoduje s německou a rakouskou právní
úpravou; dospěl-li odvolací soud k odlišným závěrům, než
které jsou přijímány v uvedených jurisdikcích, rozhodl v rozporu s principem předvídatelnosti soudního rozhodování.
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Dovolání je přípustné podle § 237 o. s. ř. k vyřešení dovolatelkou předestřené otázky, v judikatuře Nejvyššího soudu
dosud neřešené.
Odborná literatura není v řešení dovoláním otevřené otázky
jednotná. Někteří autoři dovozují, že společné jednání prokuristy a člena statutárního orgánu představuje přípustný
způsob zastupování obchodní korporace [srov. např. Pokorná, J. in Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník.
Komentář. Svazek I (§ 1 až 654). Praha: Wolters Kluwer, 2014,
s. 1089; Josková, L. Je podle NOZ možná kombinace jednání
jednatele (člena představenstva) a prokuristy? Rekodifikace &
praxe, 2013, č. 4, s. 7 a násl., či Eichlerová, K. Společné jednání
jednatele a prokuristy. Rekodifikace & Praxe, 2015, č. 4, s. 22];
jiní se kloní k závěru opačnému [srov. např. Dávid, R. in Lavický, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§1–654). Praha: C.
H. Beck, 2014, s. 1685; Hurychová, K. Prokura v novém občanském zákoníku. Bulletin advokacie, 2014, č. 9, s. 35].
Nejvyšší soud se již přiklonil k druhému z publikovaných
názorů a soudní praxi – jde-li o řešení dovoláním otevřené
otázky hmotného práva – sjednotil tím, že občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu dne 10. února
2016 schválilo usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 8.
2015, č. j. 14 Cmo 184/2014-RD131, k uveřejnění ve Sbírce
soudních rozhodnutí a stanovisek s právní větou: „Společné jednání prokuristy a člena statutárního orgánu není
přípustným způsobem zastupování obchodní korporace
podle § 164 odst. 2 o. z. a nemůže být zapsáno jako způsob,
jakým členové statutárního orgánu jednají za obchodní korporaci, do obchodního rejstříku podle § 25 odst. 1 písm. g)
z. v. r.“ Toto rozhodnutí bylo následně uveřejněno pod číslem 42/2016 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část
občanskoprávní a obchodní.
Důvod přehodnotit závěr vyjádřený v citované právní větě
pak Nejvyšší soud neshledal ani na základě argumentace
předestřené v dovolání.
Způsob, jakým členové statutárního orgánu zastupují (jednají za) právnickou osobu, upravuje (obecně, pro všechny
právnické osoby, tj. i pro obchodní korporace) § 164 o. z.,
jenž stanoví:
Člen statutárního orgánu může zastupovat právnickou osobu
ve všech záležitostech (odstavec první). Náleží-li působnost
statutárního orgánu více osobám, tvoří kolektivní statutární
orgán. Neurčí-li zakladatelské právní jednání, jak jeho členové
právnickou osobu zastupují, činí tak každý člen samostatně.
Vyžaduje-li zakladatelské právní jednání, aby členové statutárního orgánu jednali společně, může člen právnickou osobu zastoupit jako zmocněnec samostatně, jen byl-li zmocněn
k určitému právnímu jednání (odstavec druhý).
Právní úprava statutárního orgánu (tj. určení, který z orgánů
právnické osoby je statutárním a jak se vytváří), stejně jako
úprava způsobu, jakým členové statutárního orgánu právně
jednají za právnickou osobu (jak ji zastupují), spadá do kategorie práva týkajícího se postavení osob ve smyslu § 1

24

Ad Notam 2/2018

odst. 2 o. z. (tzv. statusová úprava); v právní teorii srov. shodně např. Eliáš, K. K pojetí dispozitivního práva v občanském
zákoníku. Sborník mezinárodní konference XXIII. Karlovarské
právnické dny. Praha: Leges, 2015, s. 79, nebo Melzer, F., Tégl,
P. a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I. § 1–117,
Praha: Leges, 2013, s 61. Ujednání porušující tuto úpravu
jsou výslovně zakázána (§ 1 odst. 2 o. z.).
Poukazuje-li dovolatelka na skutečnost, že právní úprava
prokury nepatří mezi tzv. statusové otázky právnických
osob (s čímž Nejvyšší soud souhlasí), přehlíží, že v projednávané věci jde o posouzení přípustnosti (platnosti) ujednání společenské smlouvy upravujícího způsob zastupování
společnosti členy statutárních orgánů (jednateli).
Tvoří-li statutární orgán více osob, vychází občanský zákoník
z toho, že jde o kolektivní (statutární) orgán (§ 164 odst. 2
věta první o. z.). Od této (obecné) koncepce se odchylují
(mimo jiné) § 44 odst. 5 a § 194 z. o. k., podle nichž má-li společnost více jednatelů, tvoří každý z nich (samostatný) unipersonální statutární orgán, neurčí-li společenská smlouva,
že jednatelé tvoří (jeden) kolektivní orgán. Jinými slovy, má-li společnost s ručením omezeným dva jednatele, má dva
jednoosobní statutární orgány, ledaže společenská smlouva
určí, že jednatelé tvoří kolektivní orgán; v tom případě má
společnost jeden dvoučlenný statutární orgán.
Nejvyšší soud již v usnesení ze dne 30. 9. 2015, sp. zn.
29 Cdo 880/2015, uveřejněném pod číslem 20/2016 Sbírky
soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní
a obchodní (dále jen „R 20/2016“), vysvětlil, že § 164 odst.
2 o. z. dopadá i na právnické osoby s více unipersonálními
statutárními orgány; opačný závěr by znamenal, že členové
jejich (unipersonálních) statutárních orgánů je zastupují bez
dalšího ve všech záležitostech samostatně (§ 164 odst. 1 o.
z.) a zakladatelské právní jednání nemůže určit (s využitím
pravidla vyjádřeného v § 164 odst. 2 větě druhé o. z.) jinak.
I pro společnost s ručením omezeným, mající více jednatelů,
kteří netvoří kolektivní orgán, tudíž platí, že každý z jednatelů zastupuje společnost ve všech věcech samostatně, neurčí-li společenská smlouva jiný způsob zastupování. Společenská smlouva tak může např. určit, že společnost musí
zastupovat vždy více jednatelů společně (tzv. „pravidlo čtyř
či více očí“), může svěřit zástupčí oprávnění pouze některým jednatelům apod. (srov. důvody R 20/2016).
Jakkoliv § 164 odst. 2 věta druhá o. z. otevírá široké možnosti odchylné úpravy způsobu zastupování právnické osoby
členy jejího statutárního orgánu v zakladatelském právním
jednání, stanoví i určité limity pro taková ujednání. Odchýlení od základního pravidla (samostatného zástupčího oprávnění každého z členů statutárního orgánu) je totiž možné
pouze „uvnitř“ kolektivního statutárního orgánu či více
jednoosobních statutárních orgánů (srov. shodně Dávid, R.
i Hurychová, K., op. cit. výše).
Zastupování právnické osoby navenek je jednou ze základních působností statutárního orgánu, kterou zásadně nelze
www.nkcr.cz
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statutárnímu orgánu odebrat (ani ujednáním v zakladatelském právním jednání). Jak již bylo řečeno, základní pravidlo
(samostatné zástupčí oprávnění každého člena statutárního
orgánu) sice může být (zakladatelským právním jednáním)
modifikováno, ale pouze způsobem, který § 164 odst. 2 o. z.
připouští, tedy nastavením „uvnitř“ tohoto orgánu. Zástupčí
oprávnění členů statutárního orgánu nelze vázat na společné jednání dalších osob, které nejsou členy statutárního
orgánu. Taková ujednání by porušovala právní úpravu statutárních orgánů a způsobu, jakým jejich členové zastupují
právnickou osobu, spadající do kategorie práva týkajícího
se postavení osob ve smyslu § 1 odst. 2 o. z.
Jakkoliv Nejvyšší soud považuje argumentaci závěry přijímanými právní doktrínou a judikaturou v zemích s právními řády blízkými České republice za relevantní i pro výklad
českých právních předpisů, je při takové argumentaci nutné
(mimo jiné) pečlivě zkoumat znění dotčených zahraničních
právních předpisů. Poukazuje-li dovolatelka na závěry akceptované ve Spolkové republice Německo a v Rakouské
republice, přehlíží, že – jde-li o přípustnost společného jednání člena statutárního orgánu a prokuristy – je právní úprava v těchto zemích odlišná. Na rozdíl od České republiky
připouští tuto možnost v Rakouské republice výslovně § 18
odst. 3 zákona z 6. března 1906 o společnostech s ručením
omezeným (zákon o GmbH, GmbHG), říšská sbírka zákonů č.
58/1906, a obdobná úprava zde je i pro akciovou společnost –
§ 71 odst. 3 spolkového zákona z 31. března 1965 o akciových společnostech (akciový zákon 1965), spolková sbírka
zákonů č. 98/1965. Ve Spolkové republice Německo je tato
možnost sice výslovně zakotvena pouze pro akciové společnosti [§ 78 odst. 3 akciového zákona z 6. září 1965 (spolková
sbírka zákonů I, str. 1089), který byl naposledy změněn čl. 9
zákona ze 17. července 2017 (spolková sbírka zákonů I, str.
2446)], přípustnost tohoto způsobu zastupování i pro společnost s ručením omezeným je nicméně dovozována na základě analogie k úpravě akciové společnosti.
V České republice taková úprava zcela absentuje (na rozdíl
od situace do roku 1950, kdy i na území dnešní České republiky platil rakouský zákon o společnosti s ručením omezeným) a český právní řád tuto odchylku od základního (statusového) pravidla způsobu zastupování právnické osoby
členy jejího statutárního orgánu neumožňuje.
Ostatně – jak přiléhavě konstatoval odvolací soud – nelze
přehlížet, že zástupčí oprávnění prokuristy je, na rozdíl
od zástupčího oprávnění členů statutárního orgánu, omezené na právní jednání vypočtená v § 450 odst. 1 o. z. Pro
rozšíření zástupčího oprávnění v případě společného jednání s členem statutárního orgánu (i na jednání nespadající
jinak do rozsahu prokury), pro něž pléduje dovolatelka, přitom nelze nalézt žádnou zákonnou oporu (shodně Hurychová, K., op. cit. výše).
Nelze přehlížet, že prokura je toliko plnou mocí a prokurista
je „pouhým“ zmocněncem podnikatele. Připuštěním úpravy
jednání členů statutárního orgánu za právnickou osobu společně s prokuristou, tedy s jedním z mnoha v úvahu připadajíwww.nkcr.cz
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cích „nestatutárních“ zástupců, bez jakékoliv zákonné opory,
by nutně znamenalo, že obdobně lze vázat zástupčí oprávnění členů statutárního orgánu na společné jednání jakéhokoliv
jiného zástupce právnické osoby (např. jiného zmocněnce,
zákonného zástupce dle § 430 odst. 1 o. z. apod.). To by však
vedlo k rozmělnění jedné ze základních působností statutárního orgánu a ve svých důsledcích by to mohlo znamenat
(k újmě třetích osob) znepřehlednění způsobu, jakým členové statutárního orgánu právnickou osobu zastupují.
Správným pak Nejvyšší soud shledává i závěr odvolacího
soudu o tom, že ujednání společenské smlouvy dovolatelky porušující statusovou úpravu způsobu zastupování
právnické osoby členy jejího statutárního orgánu je neplatné a že k této neplatnosti soud přihlédne i bez návrhu.
Podle § 580 odst. 1 o. z. neplatné je právní jednání, které se
příčí dobrým mravům, jakož i právní jednání, které odporuje zákonu, pokud to smysl a účel zákona vyžaduje.
Podle § 588 o. z. soud přihlédne i bez návrhu k neplatnosti právního jednání, které se zjevně příčí dobrým mravům
anebo které odporuje zákonu a zjevně narušuje veřejný pořádek. To platí i v případě, že právní jednání zavazuje k plnění od počátku nemožnému.
Podle § 1 odst. 2 o. z. nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný
pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti.
Obecně platí, že právní normy soukromého práva jsou zásadně dispozitivní. Jinak řečeno, strany se mohou při úpravě svých práv a povinností od právních norem soukromého
práva odchýlit, jestliže to zákon nezakazuje [viz § 1 odst. 2
část věty před středníkem o. z., důvodová zpráva k návrhu
občanského zákoníku (sněmovní tisk číslo 362, Poslanecká
sněmovna Parlamentu České republiky, 6. volební období
2010 až 2013; dále jen „důvodová zpráva“), s. 583, a v právní
teorii např. Eliáš, K., op cit výše, s. 60, nebo Melzer, F., Tégl, P.,
op cit výše, s. 51 a 52].
Ustanovení § 1 odst. 2 části věty před středníkem o. z. pak
vychází z toho, že takový zákaz bude výslovný. Výslovný zákaz určitého ujednání stran může být přímý i nepřímý.
V případě přímého zákazu zákon výslovně určuje, že se
určité jednání zakazuje. Příkladem přímých výslovných
zákazů je právě § 1 odst. 2 část věty za středníkem o. z.,
jenž zakazuje ujednání porušující dobré mravy, veřejný
pořádek nebo právo týkající se postavení osob. Povaha
právní normy, od níž se taková ujednání odchylují (tj. zda
jde o právní normu absolutně či relativně kogentní anebo o právní normu dispozitivní), přitom není významná.
Jinak řečeno, ani od dispozitivní právní normy se strany
nemohou odchýlit způsobem popsaným v § 1 odst. 2 části věty za středníkem o. z. Je-li však možno jakoukoliv odchylku od určité právní normy považovat (per se) za po-
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rušující dobré mravy, veřejný pořádek či právo upravující
postavení osob, lze takovou právní normu kvalifikovat
jako (absolutně) kogentní.
V případě nepřímého zákazu zákon odchylné ujednání
stran reprobuje tím, že je prohlašuje za neplatné, případně
za zdánlivé, či určuje, že se k němu nepřihlíží. Příkladem
nepřímého výslovného zákazu je § 580 o. z., podle něhož je
neplatné (mimo jiné) právní jednání, které odporuje zákonu, pokud to smysl a účel zákona vyžaduje (srov. důvodovou zprávu, s. 584, a v právní teorii např. Melzer, F., Tégl, P.,
op. cit. výše, s. 55). I v tomto případě platí, že zákon zakazuje každou odchylku od určité právní normy, která odporuje
jejímu smyslu a účelu, byť by obecně nešlo o právní normu
(absolutně) kogentní (tedy byť by jiné odchylky od právní
normy byly možné). Brání-li však smysl a účel určité právní
normy jakémukoliv odchylnému ujednání, půjde o právní
normu (absolutně) kogentní.
Ujednání porušující právo týkající se postavení (fyzických
i právnických) osob, tedy i úpravu způsobu, jakým členové
statutárního orgánu jednají za právnickou osobu, zakazuje
výslovně a přímo § 1 odst. 2 část věty za středníkem o. z.
Jakkoliv zákonodárce v posledně označeném ustanovení
zakazuje ujednání porušující právo týkající se postavení
osob vedle ujednání porušujících veřejný pořádek, nelze
přehlížet, že právní normy upravující osobní status (fyzických i právnických osob) spadají mezi normy chránící veřejný pořádek (v právní teorii srov. např. Eliáš, K., op. cit. výše,
s. 60 a 77, nebo Melzer, F., Tégl, P., op. cit. výše, s. 61). Sankcionuje-li tedy § 588 o. z. absolutní neplatností (mimo jiné)
právní jednání odporující zákonu a zjevně narušující veřejný pořádek, postihuje tak i právní jednání zjevně porušující
právo týkající se postavení osob (jež představuje „podmnožinu“ právních norem chránících veřejný pořádek).
Jak Nejvyšší soud vysvětlil výše, ujednání o společném jednání jednatele a prokuristy jakožto způsobu zastupování společnosti členy jejího statutárního orgánu odporuje zákonu (§
1 odst. 2, § 164 odst. 2 o. z.) a zjevně porušuje právo týkající se
postavení osob, tedy i veřejný pořádek. Není pochyb o tom,
že smysl a účel právních norem chránících veřejný pořádek
vyžaduje, aby právní jednání je porušující byla neplatná (srov.
i důvodovou zprávu, s. 690). Nejvyšší soud tak ve shodě se
soudem odvolacím uzavírá, že posuzované ujednání společenské smlouvy dovolatelky je neplatné a že k této neplatnosti soud přihlédne v souladu s § 588 o. z. i bez návrhu.
Jelikož se dovolatelce prostřednictvím uplatněného dovolacího důvodu a jeho obsahového vymezení správnost
rozhodnutí odvolacího soudu zpochybnit nepodařilo, Nejvyšší soud, který neshledal ani vady řízení, k jejichž existenci u přípustného dovolání přihlíží z úřední povinnosti
(242 odst. 3 o. s. ř.), dovolání zamítl podle § 243d písm. a)
o. s. ř. 
JUDr. Roman Fiala,
místopředseda Nejvyššího soudu
České republiky, člen redakční rady Ad Notam
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Instrukce autorům
Vážení autoři časopisu Ad Notam,
věnujte prosím pozornost následujícím instrukcím:
Příspěvky
Vaše příspěvky prosím zasílejte výhradně elektronicky na adresu prispevky.adnotam@nkcr.cz, a to
ve formátu .doc nebo .rtf, nikdy ve formátu .pdf.
Texty a tabulky
Odstavce textu oddělujte pouze enterem. Vyznačování v textu provádějte pouze tučně nebo kurzivou, nikoliv tučnou kurzivou, nikoliv proloženě, podtržením,
ani verzálkami, s vyznačováním pokud možno šetřete. Poznámky a vysvětlivky k textu tvořte výhradně
pomocí funkcionality programu MS Word „Poznámky
pod čarou“. Použití tabulek je možné, např. i vložením
tabulky z MS Excel.
Fotografie a ilustrace
Pokud k článku chcete připojit obrazové podklady,
zašlete je zvlášť ve formátu .jpg, .tif nebo .eps. Fotografie musejí mít rozlišení nejméně 300 dpi. Obrazový materiál nevkládejte přímo do dokumentů.
Ke každému příspěvku, prosím, připojte
 čestné prohlášení, že článek nebyl dosud
publikován, pokud publikován byl, uveďte
prosím kde a kdy
 telefonické a e-mailové spojení na Vás
 informaci o Vašem profesním působení, případné
akademické, pedagogické či vědecké tituly
 sdělení, zda jste plátcem DPH
 zda požadujete zaslání příspěvku k autorizaci
(je možné pouze při zaslání příspěvku
do redakční uzávěrky)
Citlivé osobní údaje, které jsou nezbytné pro
vyplacení autorského honoráře, jako jsou korespondenční adresa, rodné číslo, bankovní spojení,
zasílejte, prosím, výhradně šifrovaně. V souladu
s ochranou osobních údajů budou tyto údaje
zpracovány pouze pro účely vyplacení autroských
honorářů, a to jedním odpovědným pracovníkem.
(Jednoduchý formulář pro autory naleznete
na www.nkcr.cz/autorsky_formular/)
Redakce si vyhrazuje právo stylistických, jazykových
a technických úprav textů. 
Redakce Ad Notam
www.nkcr.cz
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„Stabilita notářství je založena
na jeho paměti a tradicích,“
říká v rozhovoru pro Ad Notam JUDr. Ondřej Holub

JUDr. Ondřej Holub patří
ke generaci notářů, která se
aktivně podílela na odstátnění
českého notářství a vzniku
notářství, jakožto svobodného
povolání. Rozhovor s ním vedl člen
redakční rady časopisu AdNotam,
Mgr. Šimon Klein.
Letos slaví svobodné české notářství dvacáté páté výročí své obnovené existence. Taková příležitost přímo
svádí k retrospektivnímu bilancování. Koneckonců, je
to také již bezmála padesát let, co jsi nastoupil do tehdejšího státního notářství. Zažil jsi notariát v jeho
proměnách, ať již v časech slavných, nebo v těch méně
slavných, a já jako stále snad ještě mladý notářský elév
dnes před Tebe, notářského kmeta, mohu předstoupit
a žádat Tě, abys vydal svědectví o časech dávno minulých. Přesto, či přesněji řečeno právě proto, bych byl
rád, aby se tento rozhovor vinul cestami jinými a aby
myšlenky retrospektivní jen zdvořile otevíraly dveře
těm prospektivním. Koneckonců, je tomu již více než
pět let, co jsi notářský stav opustil, a můžeš jej nyní
pozorovat a hodnotit zvnějšku. Abychom ale čtenáře
o ty doby dávno minulé úplně neochudili, mohl bys je
alespoň průřezově shrnout?
Tak ty doby dávno minulé, tedy pokud mi ještě paměť
slouží. Na tehdejší státní notářství jsem nastoupil 1. srpna
1970. Bylo pro mne důležité, že jsem se k tomu kroku přiměl, poněvadž jednak jsem si – vlastně ještě před úplným
uzavřením studia na právech (v září 1970 jsem obhajoval
„diplomku“) – vyřešil otázku dalšího profesního směřování,
a jednak se ukázalo, že jsem se rozhodl šťastně. Ono tenkrát postavení státního notáře nebylo považováno za tak
prestižní jako především postavení právníka zaměstnaného v některém tehdejším podniku zahraničního obchodu,
www.nkcr.cz

JUDr. Ondřej Holub (*1946)
• Narodil se v roce 1946 ve Strakonicích.
• Od roku 1970 čekatelem na Státním notářství
pro Prahu 3.
• Od roku 1972 notářem na Státním notářství pro Prahu 9,
později vedoucí státní notář pro Prahu 4.
• Krátce působil též na oddělení notářských poplatků
Ministerstva financí ČR.
• V období před odstátněním českého notářství působil
v rámci Sdružení notářů ČR, krátce před obnovením
samostatného notářství zvolen předsedou sdružení.
• Po znovuobnovení svobodného notářství notářem
v Praze.
• Bývalý předseda právní (legislativní) komise NKČR,
později dlouholetý člen komise pro vzdělávání.
• Bývalý člen redakční rady AdNotam.
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nebo i postavení advokáta či podnikového právníka. S postavením eléva notářství nebo pak státního notáře nebyly
spojeny ani benefity, se kterými tehdy býval spojen nástup
do služeb soudů nebo prokuratury, totiž mj. možnost získat
byt a výhled kariérního postupu. Pro zájemce o povolání
státního notáře však ten fakt menší prestiže, absence nějakých benefitů, jakož i výhled, že kariéra notáře zpravidla
nepokračuje „někam výše na justičním žebříčku“, byl spojen
s jednou či dvěma velmi významnými výhodami. První výhoda spočívala v tom, že k nastoupení do služeb státního
notářství v postavení notářského čekatele nebylo třeba ani
„excelentního kádrového profilu“, ani pražádných přímluv
někoho vlivného, „tlačenek“ atp.
A ta druhá – neméně významná – výhoda, jak jsem intuitivně tušil, spočívala v tom, že notářský novic se dostal
do prostředí slušných a vzdělaných lidí. A v tom já měl
obrovské štěstí: mým prvním školitelem byl pan notář
JUDr. Karel Lukeš. Gentleman každým coulem, člověk nadaný zkušenostmi a pevným – konzervativním – světonázorem, člověk považovaný v notářské obci za lucernu iuris, vynikající, vlídný, leč důsledný školitel. A nebyl mu cizí
anglický humor! Když mi došlo, jakou kliku jsem v tomto
ohledu měl, tak si piš, že jsem byl patřičně vděčný; tehdy
ve mně tak nějak začala růst hrdost na povolání notáře. Pochopitelně to nebyla jen obdivuhodná osobnost pana notáře Lukeše, co mne jako notářského novice formovalo; on
celý habitat tehdejšího státního notářství byl pro profesní
rozvoj podnětný; tedy když o to jeden stál... A měli jsme
dobré vzory; takovým dobrým vzorem a moudrým rádcem
byl např. JUDr. Antonín Mokrý. Hezké vzpomínky mám
i na řadu zajímavých osobností, které byly po určitý čas zařazeny na státní notářství, např. JUDr. Veleta, JUDr. Richter,
JUDr. Pavlíček atd.
Nakonec i to, že téměř ve stejnou dobu jako já se notářskými
čekateli stali i někteří kolegové, se kterými jsem se dobře znal
ze studijního kruhu na fakultě, nebylo od věci; znali jsme se,
takže své nové zkušenosti jsme mohli průběžně sdílet. Tedy
ne jako dnes na facebooku, ale v častém osobním kontaktu;
nic podobného jako facebook tehdy nebylo, takže jak jinak
než osobně! Když jsme u toho: ono je vlastně nepředstavitelné, kam dnešní notářství dík rozvoji techniky, a IT zvlášť,
postoupilo. Veškerá technika na státním notářství spočívala
v psacích strojích, někdy letitých, ale dobrých značek, do vázaných knih ručně psaných jmenných seznamů a karoték.
Na některých kusech tohoto vybavení státního notářství
bylo lze nalézt ještě takové ty evidenční štítky se jmény notářů z období před zestátněním notářství... No a časem si
někteří státní notáři a notářští čekatelé v Tuzexu sami za své
peníze opatřili nějakou tu kalkulačku, a to pak byla úplná
špice techniky! V tom směru se notářský svět začal měnit
vlastně až po odstátnění notářství, kdy se mezi notáři jako
vlaštovky začaly objevovat sem tam nějaké počítače, kopírky, faxy. Dlužno ovšem poznamenat, že nikdo z nás to s touto technikou moc neuměl, neb náš tehdejší pracovní styl
spočíval v používání psacího stroje, takže jsme se museli –
za pochodu – hodně učit, aby nám ta nové technika byla
k užitku, a ne ke vzteku. To až jedenapůltá, či druhá ge-
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nerace, která nastoupila do rozjetého vlaku odstátněného notářství, to s počítači už uměla. Někdy jsme my starší
těmto mladším kolegům asi museli být při používání IT tak
trochu k smíchu, což od nich nebylo moc hezké, ale na druhou stranu, abych byl trochu spravedlivější, než byli oni, tak
musím rád konstatovat, že tito mladší kolegové nás – valem
schnoucí notářské haluze – v tomto směru dokázali ledasčemu přiučit.
Začátky odstátněného notářství před pětadvaceti lety nebyly úplně jednoduché, museli jsme si zvyknout na úplně
nové postavení notáře, naučit se manažersky vést úřad,
platit daně, zvládat nové agendy etc., etc. Myslím si ale, že
pokud do té doby někdo z nás měl pochybnosti o prospěšnosti odstátnění notářství, mohl se jich brzo zbavit. V relativně krátké době se začalo ukazovat, že notářství jako stav
je perspektivní, že dokáže jak společensky, tak organizačně obhájit své postavení. Nebylo jednoduché postavit se
veřejně tlakům některých politiků, kterým se nijak nelíbilo
nové uspořádání notářského stavu, včetně existence notářských komor. Nebylo ani jednoduché nalézt modus vivendi
ve vztahu k ostatním právnickým povoláním, nebylo ani
jednoduché „rozjet“ činnost notářských komor ve všech
aspektech, které na ně zákon klade. Stálo to námahu, čas,
i značné náklady a další oběti, ale – troufám si tvrdit – stálo to za to, poněvadž v těchto všech směrech stav notářský
dosáhl zásadních úspěchů. Osobně si velmi vážím toho, že
v okamžiku, kdy se činnost notářských komor konsolidovala, vznikl notářský časopis. Mám za to, že existence kvalitního notářského časopisu má obrovský význam společenský,
poněvadž navenek reprezentuje notářský stav a je schopen
podat veřejnosti dostupné a srozumitelné informace o úkolech notářství, a do jisté míry tak čelit i určitým dezinformacím o notářství. Jest si ovšem také přáti, aby notářský
časopis dokázal přispívat k odbornému rozvoji notářského
stavu, k upevňování notářské etiky a - v neposlední řadě –
k upevňování kolegiálních vztahů mezi notáři, notářskými
kandidáty, notářskými koncipienty a ostatním personálem
notářských kanceláří. Jak správně říkáš, notářský stav jsem
opustil před pěti lety, k čemuž poznamenávám, že mi toto
postavení „v outu“ umožňuje vidět snad trochu lépe, co se
notářskému stavu daří víc nebo míň. A vidím to tak, že se
notářskému stavu daří spíš víc než míň.
Ty jsi zažil dobu, kdy se systém veřejných rejstříků teprve utvářel a kdy se také postupně formovalo postavení notariátu v rámci tohoto systému. Tento vývoj byl
v poslední době završen pomyslnou korunovací, kdy
s příchodem přímých zápisů do veřejných rejstříků získali notáři rozhodovací pravomoc, která dříve příslušela jen rejstříkovým soudům. Zároveň však v souvislosti s rekodifikací soukromého práva odpadl zákonný
požadavek, aby rozhodnutí valné hromady o souhlasu
s převodem podílu bylo osvědčeno veřejnou listinou.
Jako mávnutím kouzelného proutku se začaly objevovat případy, kdy je materiální publicita veřejného
rejstříku zneužita ke „krádežím“ obchodních společností. Jak vnímáš tento vývoj? Jaká je podle tebe role
notáře v systému veřejných rejstříků?
www.nkcr.cz
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Jsem určitě poslední, kdo by žehral na systém veřejných
rejstříků a přeji si, aby se tento systém úspěšně rozvíjel.
Stejně tak si samosebou přeji, aby mělo notářství v tomto
systému pevné postavení. Jsem přesvědčen, že notářství je
historicky osvědčenou stabilní institucí; stabilita notářství
je založena na jeho paměti a tradicích. To především; moderní evropské notářství je ale také založeno na schopnosti pružně přijímat novinky, které přináší život. Domnívám
se, že tato schopnost notářství se odvíjí od jeho schopnosti
nacházet rozumný kompromis mezi historickou zkušeností
a modernitou. Tou modernitou, která se projevuje mj. též
elektronizací justice obecně a notářství zvlášť. Pamatuji, že
když jsem již někdy na začátku let devadesátých zaměstnával jednoho mladého „ajťáka“, tak on s jistým despektem vyslovoval podiv nad tím, že notářská kancelář vede
„papírové spisy“, a se zápalem hovořil o tom, že vbrzku
přejde celá justice na „elektronické spisy“ a papír v provozu justice zmizí... Inu dosud k tomu až tak úplně nedošlo.
Notariát sice podstatně – díky počítačům – zmodernizoval
evidence a úspěšně se zapojil do elektronizace veřejných
rejstříků, ale snad je to právě historická zkušenost notářství
jako instituce, že tuto modernitu současného světa notariát průběžně atrahuje, avšak své papírové spisy a vše, co
je s technikou jejich vedení spojeno, „nehodil do stoupy“;
své spisy notářství dál vede v papírové formě. A to je –
troufám si tvrdit – dobře, poněvadž když nic jiného, nakonec to bude právě ten „papírový spis“, který v řadě případů
pomůže rozkrýt ta případná zneužití elektronizace ke „krádežím“ společností a jiné podobné malverzace... Elektronizace tedy může být dobrým sluhou notariátu, ale nesmí
www.nkcr.cz
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se stát jeho pánem. Notář si musí zachovávat kontrolu nad
tím, co vkládá do veřejných rejstříků a do centrálních evidencí, které vede notářská komora, včetně neporušenosti
těch dat, která tam notář vložil. Mám za to, že klasicky vedený spis notáře může dobře sloužit k verifikaci údajů vkládaných do veřejných rejstříků či centrálních evidenci NK.
Jde tu totiž o to, co nejcennějšího notářství jako instituce
má, tj. o jeho důvěryhodnost. Co si budem povídat, může-li činnost nějakého „hackera“ narušit volby v tom nebo
onom státu, jak by to asi dopadlo s důvěryhodností notářství, kdyby se nedařilo čelit snahám o Tebou zmíněným
„krádežím společností“, nebo krádežím dat inkorporovaných do veřejných rejstříků či evidenci vedených jednotlivými notáři či notářskými komorami. Tvou generaci notářů
v tomto směru, chce-li si uchovat své postavení v tomto
systému, čekají velké úkoly.
Příchod moderních technologií je pro dnešní notáře
velkou výzvou. Ty už jsi to nakousl a je to ostatně věčné téma. Tak jako pro Tebe byl milník přechod z psacích strojů na počítače, pro naši generaci by takovým
milníkem mohlo být zavedení centralizované elektronické sbírky notářských zápisů. Vzorem nám ostatně
mohou být naši východní sousedé, kde takovou sbírku
již nějakou dobu mají, a velké naděje do elektronické
sbírky notářských zápisů vkládají i naši sousedi západní, kteří by se rádi zbavili zátěže, kterou pro ně představuje fyzická archivace notářských zápisů za posledních sto let. Pochopil jsem to ale tak, že Ty se k tomu
stavíš rezervovaně.
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ROZHOVOR
Zkusím to upřesnit. Elektronická archivace, ano, centralizace dat ano, elektronická sbírka notářských zápisů ano. A teď
to ale: dovedeš si představit např. to, jak snadno a rychle
by ta Gottwaldova parta v roce 1948 provedla znárodnění
průmyslu, bank, služeb, zemědělství a lesnictví, domovního
(bytového) majetku etc., kdyby tehdejší pozemkové knihy
nebyly v papírové podobě, ale výlučně v elektronické podobě? Stačilo by způsobit zkrat v nějaké uzlové trafostanici
a „bylo by vymalováno“. Možná by stačilo jen projít s nějakým silnějším magnetem kolem nějaké tehdejší holeritky
(zkus se nějakého IT z tvého okolí zeptat, co to byla holeritka...). Ano, zálohování dat je pro případ poruch fajn, ale i ty
nosiče dat valem stárnou. Vždyť já si dnes nemůžu v počítači
otevřít určitý historický textový soubor, který jsem s kolegy
pořídil na svém laptopu a vytiskl ještě na jehličkové tiskárně
někdy v roce 1992, ale jeho papírová podoba v místnostech
notářské komory – pokud vím – stále visí na čestném místě
v zaskleném rámečku. Nemluvě ani o tom, že tak důležité
dokumenty, jako původní znění ABGB v němčině i v češtině, historická znění notářského řádu, tzv. notářské vzorce,
atp., na internetu nenajdeš, ale sáhneš-li do své „papírové“
knihovny, najdeš je tam... Takže elektronická archivace ano,
ale i při veškerém elektronickém zálohování bez pojistky fyzické – papírové – archivace to asi nepůjde. Ledaže by se ta
notářská data začala uchovávat na nějakých nezničitelných
diamantových destičkách a k tomu by byla vyvinuta čtecí
zařízení schopná pracovat i s letitými daty: v papírové podobě máte ve sbírce závětí listiny mnohdy staré víc než sto let
a přečteš je. Zkus najít a přečíst na dnešním počítači nějaký
můj notářský zápis z roku 1993! Prostě bez toho papíru –
byť by to měla být jen jakási záloha, či pojistka poslední záchrany – to asi hned tak nepůjde. Tím jsem se Ti taky chtěl
neskromně pochlubit, že mi vůbec nebylo cizí začít používat moderní technologie už někdy ke konci roku 1991... Ale
v notářské kanceláři jsem pak vždy nějaké psací stroje měl;
ó jak se hodily, když došlo k výpadku elektřiny a já měl klienty v kanceláři! Krom toho – troufám si tvrdit – estetika např.
takové underwoodky vysoce převyšuje design kteréhokoli
dnešního počítače... Ale vážně – moderní technologie ano,
ano, ale – se vší vážností, které jsem schopen – zabezpečení
notářských dat přinejmenším na úrovni atomové elektrárny!
Pokud by měl člověk věřit všemu, co se píše v tisku, musel by však nástup nových technologií opravdu vnímat
ne jako výzvu, ale jako hrozbu pro notáře. Ve vizích
mnohých pisatelů je třeba zakládat právnické osoby
vyplněním formuláře na internetu a převádět nemovitosti e-mailem. Kde vidíš notáře řekněme za padesát
let? Pohřbeného a nahrazeného počítači, jak nás vidí
fanoušci Bitcoinu? Nebo snad zavaleného groteskními
přívaly nesmyslné byrokracie, jako v povídkách Tomáše Oulíka? Či máš snad pro nás dokonce nějaké optimistické poselství?
Mám-li poselství...? To myslíš něco jako Nostradamus? No
tak žádné takové poselství nebo věštbu nemám... Ale troufám si odhadnout, že z dnes již dosažené simplifikace a technizace zakládání právnických osob není návratu. Troufám
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si ale také tvrdit, že Tvoje a následující generace notářů
budou počítačové technologie při zakládání právnických
osob zvládat tak bravurně, že při zapojení historické paměti,
zkušeností a flexibility v denní praxi objektivně prokáží životaschopnost notářství jako stabilní a společensky užitečné
instituce. Co si budeme povídat, tímto darem moje generace, pro kterou jsou počítačové technologie přes veškerou
snahu – nepochybně s určitými výjimkami – „španělskou
vesnici“, asi obdařena tak moc nebyla.
Trošku jinak bych to ale viděl v oboru převádění nemovitostí, sjednávání služebností, hypoték atd., tedy všech právních
jednání, která se tak nebo tak týkají nemovitých věcí. Totiž
ve druhé polovině dvacátého století tu byl nejeden legislativní pokus, který měl vést k „odbyrokratizování“ nemovitostních agend; ty však vždy skončily poznáním, že bez
určité ingerence veřejné moci to nepůjde... Takže když už
z politických důvodů na konci padesátých let nebo řekněme v šedesátých letech dvacátého století nebylo lze obnovit pozemkové knihy nebo jinak zahrnout tyto agendy pod
pravomoc soudní, byl zde k dispozici orgán veřejné moci,
který vzhledem k určitým tradicím a zkušenostem mohl celkem jednoduše takovou ingerenci zajistit.
Zprvu se tak stalo tzv. „poplatkovou registrací“ některých
převodů nemovitostí (v r. 1957) a po pár letech pak zavedení
registrací smluv o převodech nemovitostí, registrací dohod
o zřízení práva osobního užívání pozemků, registrací smluv
o omezení převodu nemovitostí, a to při současném zavedení evidence nemovitostí a právních vztahů k nim u tehdejších středisek geodézie. Ukazovalo se totiž, že bez odborné právní pomoci už při „předjednání“ zamýšlené transakce
s nemovitostí a následně pak i při sjednání a formulaci konkrétního obsahu uzavírané smlouvy a bez zavedení procedur zajišťujících určitý test platnosti uzavřeného právního
jednání (tj. oné „registrace“ smluv) a bez alespoň základní
evidence právních vztahů k nemovitostem to v praxi značně
„skřípe“... Takže historie – alespoň doufám – potvrzuje, že
nějaké „převádění nemovitostí e-mailem“ nebo tak nějak
podobně, by zas bylo jen cestou do pekel.
Jistě je – a bude – užitečné, když notáři v těchto agendách
inteligibilně využívají počítačové technologie. Ale bez zapojení toho, co je notáři vlastní – rovnost jeho přístupu
k právům a povinnostem obou stran právního jednání, jeho
schopnost oběma stranám srozumitelně poskytnout veškerá potřebná právní poučení (včetně daňových souvislostí),
jeho schopnost účinně pomoci oběma stranám formulovat
obsah právního jednání, a v neposlední řadě jeho schopnost doprovodit se stejnou péčí obě strany uzavřeného
právního jednání během následných procedur (vkladové
řízení, daňové řízení) – to asi také nepůjde. Myslím, že tady
nejde o byrokracii v jakési zkarikované podobě, jak ji prvoplánově v negativním smyslu často vnímáme. Já byrokracii
vnímám pozitivně jako systematickou administrativní činnost, pro niž je charakteristické uspořádání, specializace
funkcí, objektivní předpoklady pro výkon správy a činnost
podle pevných pravidel.
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Společnost opakovaně volá po transparentnosti veřejného
života; jak jinak ji zajistit než právě systematickou administrativní činností, pro niž je charakteristické uspořádání,
specializace funkcí, objektivní předpoklady pro výkon správy a činnost podle pevných pravidel? Či snad takovými „falešnými soby“, jako je např. zveřejňování platů jednotlivých
pracovníků orgánů veřejné moci, bulvarizace majetkových
a osobních poměrů, ať již pracovníků orgánů veřejné moci,
nebo jiných osob, či zveřejňování údajů o cenách a jiných
platech při uzavírání smluv? Tak to si myslím, že by bylo zatraceně málo, aby to mohlo mít nějaký objektivní společenský význam. Ano, pro bulvár by takto pojatá transparentnost měla obrovský význam, ale jinak ne.
Jsem ovšam rád, že jsi v otázce zmínil literární činnost kolegy Tomáše Oulíka. Já jeho literární tvorbu nevnímám pouze
jako nějaký prvoplánový popis „groteskního přívalu nesmyslné byrokracie“; možná v těch jeho příbězích, úvahách, esejích... to také je. Ale podobně jako u Kafky, nejde jen o tu
nečekanou proměnu mladého muže v hmyzáka, tak i u Tomáše Oulíka jde o literární ztvárnění velmi barevných, plastických a „širokospektrálních“ obrazů každodenního života,
v nichž může pozorný čtenář nalézt i sám sebe. Rád ho čtu
a považuji si za čest být jeho přítelem.
Přes obrovský úspěch v podobě přímých zápisů se nemohu zbavit dojmu, že zde něco chybí. Veřejné rejstříky úzce souvisejí s veřejnými seznamy. O tom ostatně
svědčí i to, že většina veřejných seznamů má v názvu
slovo „rejstřík“, jako by ani sám zákonodárce nepovažoval teoretické dělení na seznamy a rejstříky za natolik významné. Volání po přímých zápisech do veřejných
seznamů však dosud zůstalo nevyslyšeno. Jako státnímu notáři Ti bývala svěřena agenda registrace převodů
nemovitostí. Dodnes je pro řadu lidí zcela samozřejmé,
že jdou rovnou za notářem, pokud chtějí darovat nebo
prodat nemovitost. Jsou to jen dozvuky zašlé slávy?
Nejsem si jist, zda lze srovnávat agendy přímých zápisů
do veřejných rejsříků, event. do veřejných seznamů s tzv. registračními agendami bývalého státního notářství. Když už,
tak by to srovnání byvší registrační agendy státního notářství a také tehdejší agendě státního notářství – vyměřování
a vybírání notářských poplatků, která byla typickou daňovou agendou, spíše sedělo ve vztahu k nynější rozhodovací
agendě pozůstalostní. Ale budiž, Tvoje otázka možná má
přeci jen něco do sebe: řada občanů se obracela s žádostí
o sepsání smlouvy týkající se převodu nemovitostí na státního notáře především právě proto, že při jednom – nebo
v složitějším případě ve dvou – jednání byl státní notář s klienty schopen kompletně aranžovat převod nemovitostí,
tj. sjednání obsahu, sepsání notářského zápisu, registrace
smlouvy a její zpoplatnění, a následně zajistit zápis do tehdejší evidence nemovitostí. Asi tomu nebylo úplně ve všech
okresech, ale v důsledku takového nastavení agnd státního
notářství určitě byly mnohé obvody tehdejších státních notářství, v nichž se pokoutníci (vinkláři) k sepisování smluv
o převodech nemovitostí vůbec nedostali. Což mělo svá
nesporná pozitiva.
www.nkcr.cz

ROZHOVOR
Zmínil jsem se již o tisku a o tom, co se píše. Slovo notář
bylo nedávno často skloňováno v souvislosti s výkonem
funkce prezidenta v tuzemsku i v zahraničí, a totiž že
ten či onen prezident je jen takovým „státním notářem“
(čímž bylo míněno, že automaticky podepisuje vše, co
mu na stůl položí) a že jiný takovým „státním notářem“
být odmítá. Rčení to bylo velmi oblíbené, skloňované
zleva i zprava, ve statích politických i politologických,
ale pro mě s sebou vždy neslo ošklivou pachuť, neboť
autoři těchto sdělení patrně jen pramálo věděli o tom,
co obnáší profese notáře. Závěrem našeho rozhovoru
bych proto byl rád, pokud by náš časopis mohl jít příkladem. Co pro Tebe znamená vykonávat práci (a nemusí
to být zrovna úřad prezidenta) „po notářsku“?
Inu, tak v tom s tebou souhlasím. I já při čtení nebo poslechu tohoto – s prominutím – profláknutého rčení pociťuji
značné rozladění, neboť si uvědomuji, že klišé touto frází vyjádřené může svědčit o tom, že mezi politiky panuje velmi
povrchní povědomí o notářích, jejich postavení a společenské roli.
Ale kdo ví, zda nejsem trošku zaujatý a zda to takhle vnímám úplně správně... Co když mluvčí při použití onoho
rčení „o prezidentovi jako pouhém státním notáři“ sice
bezděčně, ale vlastně správně odkazuje na komplexní
způsobilost notáře být někým, kdo objektivně, nestranně
a důstojně vede (moderuje) jednání dvou nebo více stran
proponovaného právního aktu, na způsobilost notáře být
někým, kdo je schopen takovýmto stranám srozumitelně
objastnit skutkový a právní základ jejich jednání a dát jim
dobré rady, někým, kdo je jako zkušený mediátor schopen napomáhat prevenci konfliktů a zprostředkovává
pokojné řešení právních aktů a kdo nakonec dá výsledku
toho právního jednání v zájmu obou stran správnou formu. Pak by ovšem v tomto smyslu citovaná adekvace role
notáře a role prezidenta vyznívala velmi pozitivně a – sice
ve zkratce, ale výstižně – by vyjadřovala významné složky
rolí jak prezidenta, tak i notáře. Mám za to, že rozhodně by
bylo škoda, kdyby se notář, nebo i při vší úctě prezident
republiky, opravdu omezovali na pouhé podepisování
a razítkování aktů a každý z nich v oboru svých pravomocí
by trpně rezignoval na svou roli důstojného moderátora,
obratného mediátora a v neposlední řadě i vzdělaného
a moudrého poradce.
Padesát let do budoucnosti rozhodně nevidím. Věřím však,
že institut notářství se bude trvale modernizovat po technické stránce a že jeho stabilizující společenská role bude
zachována i za oněch padesát let. Tedy, že i za oněch padesát let bude notářství živoucí, společností respektovanou,
a v měnícím se světě životaschopnou institucí. 
Mgr. Šimon Klein, notářský kandidát, zástupce
JUDr. Ing. Ondřeje Kličky, notáře v Praze
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Ročenka Ústavního soudu 2017
Brno, Ústavní soud 2018. 109 str.
ISBN 978-80-87687-13-0
ROČENKA ÚSTAVNÍHO SOUDU 2017 PATŘÍ
SPOLU SE SVÝMI PŘEDCHŮDKYNĚMI
K PUBLIKACÍM, KTERÉ MAJÍ ZAJÍMAVOU
VYPOVÍDACÍ HODNOTU NEJEN O ČINNOSTI
ÚSTAVNÍHO SOUDU V JEDNOTLIVÝCH
LETECH, ALE TÉŽ O TOM, JAK TUTO ČINNOST
VYHODNOTIL ÚSTAVNÍ SOUD SÁM.

P

odle úvodního slova generálního sekretáře
Ústavního soudu Ivo Pospíšila byl rok 2017
„rokem úspěšným a do jisté míry slavnostním“.
Na mezinárodním poli posílilo prestiž českého
Ústavního soudu zvolení do čela Konference
evropských ústavních soudů, v sídle soudu samotného pak
kompletně nová fasáda. Ivo Pospíšil poukázal na zájem veřejnosti a médií o Ústavní soud a uzavřel, že „Ústavní soud se
stává stabilní ústavní institucí, na niž občané směřují svůj pohled a svěřují jí důvěru při ochraně právního státu, což je ostatně její hlavní poslání…“
Ročenka je pak rozdělena do dalších osmi kapitol, věnovaných Ústavnímu soudu a jeho správě, rozhodovací činnosti v roce 2017, statistice rozhodovací činnosti v roce 2017,
právní úpravě a vnitřním předpisům, mezinárodní spolupráci a stykům, poskytování informací a vztahům k médiím,
rozpočtu v roce 2017 a prezentaci Konference evropských
ústavních soudů.
Ze statistických údajů se podává, že v roce 2017 napadlo
4 180 podání, tj. prakticky stejně jako v roce předchozím.
Průměrná doba řízení ve věcech, v nichž bylo rozhodováno
nálezem, dosáhla jedenácti měsíců a čtyřiadvaceti dnů, k odmítnutí věci pro zjevnou neopodstatněnost stačí průměrně
pět měsíců. Ve srovnání s průměry za léta 2006–2017 se v roce
2017 doba od podání návrhu do rozhodnutí mírně zkracuje.
Věcně převažuje 58 % věcí původně civilních, následuje 22 %
věcí trestních a 10 % věcí správních. Nelze přehlédnout, že
v roce 2017 Ústavní soud nekonal ani jedno veřejné ústní
jednání, což je trendem od novely zákona o Ústavním soudu,
která tento postup usnadnila. Ještě v roce 2012 tak naopak
bylo konáno 17 veřejných ústních jednání.
Zajímavý přehled vybrané judikatury z roku 2017 nechává
čtenáře nahlédnout, co je dle názoru vydavatele „nejzajímavější z dílny Ústavního soudu v roce 2017“. Zde je nutno podtrhnout, že se jedná nejen o věci, které v roce 2017 napadly,
ale především o ty, které byly rozhodnuty. I tento výběr tak
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může naznačovat,
jaké otázky a problémy jsou aktuální a jaké trendy lze očekávat.
Pro čtenáře – oproti předchozím ročníkům – je tato ročenka
zajímavá v kapitole o Konferenci evropských ústavních soudů. Zde je popsána i její historie, která započala v roce 1972,
tedy v době, kdy v tehdejším Československu Ústavní soud
fakticky neexistoval. Ústavní soud České republiky se stal
členem až v roce 1997. Platný statut Konference byl přijat
na jedenáctém kongresu Konference ve Varšavě o dva roky
později. Právě 13. 6. 2018 se v Praze uskuteční XVIII. kongres
Konference, v jejímž čele zůstane Ústavní soud České republiky až do roku 2020.
Z fotografické přílohy je ostatně patrné, že Ústavní soud
udržuje i řadu bilaterálních styků (tradičně s Ústavním soudem Slovenské republiky) a jeho členové se účastní nejrůznějších mezinárodních setkání a konferencí.
Ročenka Ústavního soudu 2017 plasticky zachycuje agendu Ústavního soudu a nechává nahlédnout do jeho vnitřního chodu. Přesto zde jedna otázka není přímo otevřena.
Pozorovatel Ústavního soudu nepřehlédl, že rok 2017 byl
posledním rokem, v němž žádný ze soudců třetí dekády
s výjimkou opakovaně jmenovaných nedosáhl poloviny trvání svého soudcovského mandátu. Lze tak říci, že pro jeho
soudce končí nováčkovské období a nastává doba dozrávání. V tomto období by soudce měl již být vyprofilovaný
a díky předpokládané konzistentnosti svých názorů předvídatelný a čitelný. Je proto škoda, že ročenka neobsahuje
subkapitolu o odlišných stanoviscích a výňatky z těch nejzajímavějších. Podle této podoby ročenky by se mohlo zdát, že
Ústavní soud zní unisono, což tak zdaleka není.
Vstupní úvahu Ivo Pospíšila o tom, že se Ústavní soud stává
stabilní institucí, na niž občané směřují svůj pohled a svěřují jí
důvěru při ochraně právního státu, lze pak chápat spíše jako
charakteristiku třetí dekády Ústavního soudu, poněvadž důvěryhodnou institucí je v daném směru český Ústavní soud trvale již od prvních rozhodnutí vydaných jeho „Otci zakladateli“...
Praktickou výhodou Ročenky Ústavního soudu 2017 je její dostupnost na webových stránkách Ústavního soudu, má však
i tištěnou podobu. Zbývá jen dodat, že ji lze doporučit k prostudování i těm právníkům, kteří s agendou Ústavního soudu
denně nepřicházejí do styku. 
JUDr. PhDr. Stanislav Balík
www.nkcr.cz
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PRÁVNÍ ROZHLEDY
5/2018:
ČLÁNKY
Zpracování veřejně dostupných osobních údajů a GDPR
Mgr. František Nonnemann, Praha
V květnu vstoupilo v účinnost nové obecné nařízení
o ochraně osobních údajů, GDPR. Nejedná se o revoluční
změnu právního rámce pro zpracování osobních údajů,
většina základních definic i principů zůstává stejná. Jednou
z výjimek jsou specifická pravidla pro zpracování veřejně
dostupných údajů, když GDPR nepřebírá současný zvláštní
režim upravený zákonem o ochraně osobních údajů. Jaký
bude důsledek této změny pro praxi?
JUDIKATURA
Nejvyšší soud České republiky: Neplatnost ujednání
o společném jednání jednatele a prokuristy
§ 1 odst. 2, § 164 odst. 2, § 588 ObčZ
I pro společnost s ručením omezeným, mající více jednatelů, kteří netvoří kolektivní orgán, platí, že každý z jednatelů
zastupuje společnost ve všech věcech samostatně, neurčí-li společenská smlouva jiný způsob zastupování.
Ujednání o společném jednání jednatele a prokuristy jakožto způsobu zastupování společnosti členy jejího statutárního orgánu je neplatné; k této neplatnosti soud přihlédne i bez návrhu.
Usnesení Nejvyššího soudu České republiky
ze dne 31. 10. 2017, sp. zn. 29 Cdo 387/2016

PRÁVNÍ ROZHLEDY
6/2018:
ČLÁNKY
Exekuce na základě notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti
JUDr. Karel Svoboda, Ph.D., Brno
Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti je relativně
častým tzv. smluvním exekučním titulem. Z jeho specifické
www.nkcr.cz

podstaty pramení odlišnosti, které provázejí jeho nucenou realizaci. Nezřídka se stává, že judikatura Nejvyššího
soudu, která tyto nuance vystihuje, je ze strany účastníků
exekuce a někdy i exekučních soudů vykládána nepřesně.
Je proto třeba věnovat se nejčastějším nedopatřením podrobněji.
JUDIKATURA
Nejvyšší soud České republiky: Převoditelnost podílu
ve společnosti s ručením omezeným. Zánik účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným
§ 1, 137, 206, 207 ZOK
Právní úprava převoditelnosti podílu ve společnosti s ručení omezeným není součástí práva upravujícího postavení
osob a případné odchylné ujednání ve společenské smlouvě, jímž bude převod podílu na jiného společníka omezen
jinak než souhlasem orgánu společnosti, popř. zcela vyloučen, nijak nenarušuje statusovou úpravu společnosti s ručením omezeným.
Společníci mohou ve společenské smlouvě zcela vyloučit
převod podílu na jiného společníka. Vyloučí-li současně
i převod podílu na třetí osobu, bude podíl ve společnosti
s ručením omezeným zcela nepřevoditelný. Pouze tehdy,
rozhodnou-li se společníci vtělit podíly do kmenových listů, brání právní úprava tomu, aby současně jakkoliv omezili, či dokonce vyloučili převod podílu.
Právní úprava společnosti s ručením omezeným účinná
od 1. 1. 2014 zná a rozlišuje podíl neomezeně převoditelný,
omezeně převoditelný a (zcela) nepřevoditelný.
Je-li nepřevoditelný podíl společníka ve společnosti s ručením omezeným postižen exekučním příkazem, jeho
účast ve společnosti zaniká právní mocí tohoto exekučního příkazu po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle exekučního řádu a, byl-li
v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, právní
mocí rozhodnutí o tomto návrhu.
Je-li však exekučním příkazem postižen podíl převoditelný, byť jen omezeně, zaniká účast společníka ve společnosti s ručením omezeným udělením příklepu v dražbě
nebo doručením vyrozumění o neúspěšné opakované
dražbě společnosti s ručením omezeným.
Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne
19. 9. 2017, sp. zn. 29 Cdo 5719/2016
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PRÁVNÍ ROZHLEDY
7/2018:
ČLÁNKY
Postavení nepominutelného dědice
JUDr. Adam Talanda, JUDr. Iveta Talandová, Olomouc
Děti zůstavitele jsou nepominutelnými dědici a jako takovým jim podle dědického práva hmotného náleží zvláštní
ochrana ve formě povinného dílu. Ten jim může být zanechán v podobě dědického podílu, odkazu nebo v penězích, ale vlivem různých okolností mohou nepominutelní
dědicové svůj nárok na povinný díl také pozbýt. V závislosti
na hmotněprávním postavení nepominutelných dědiců se
mění také jejich procesní postavení v řízení o pozůstalosti.
JUDIKATURA
Nejvyšší soud České republiky: Rozhodování společníků valné hromady per rollam
§ 3028 odst. 1 a 3 ObčZ
§ 129, 130 ObchZ
§ 175 ZOK
Návrh rozhodnutí přijímaného per rollam, zaslaný jednatelem společnosti s ručením omezeným společníkům
na jejich adresu uvedenou v seznamu společníků, je společníkům doručen, dostal-li se do sféry jejich dispozice.
Od tohoto okamžiku společníkům běží lhůta k vyjádření se
k danému návrhu. Ke splnění povinnosti není nutné, aby
si společník návrh rozhodnutí zaslaný mu prostřednictvím
poskytovatele poštovních služeb fyzicky převzal a seznámil se s ním.
Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze 14. 6. 2017,
sp. zn. 29 Cdo 2966/2016

PRÁVNÍ ROZHLEDY
8/2018:

Ad Notam 2/2018

noho společníka), nikoliv jen některých z nich. V důsledku
„zrušení účasti“ jen některého ze spoluvlastníků podílu,
které nelze považovat za zrušení účasti společníka (jímž
jsou vůči společnosti všichni spoluvlastníci podílu), by se
jejich podíl nemohl stát uvolněným, nepřešel by na společnost a společníku (všem dosavadním spoluvlastníkům)
by nemohlo vzniknout právo na vypořádací podíl.
Postupem podle § 116 odst. 2 či § 148 odst. 1 ObchZ nelze
zrušit účast jen některého ze spoluvlastníků obchodního
podílu ve společnosti s ručením omezeným. Chce-li některý ze spoluvlastníků obchodního podílu ukončit svoji
„spoluúčast“ ve společnosti, tedy – jinými slovy – nechce-li
již nadále být spoluvlastníkem obchodního podílu, může
se s ostatními spoluvlastníky dohodnout na zrušení spoluvlastnictví, popř. – nedojde-li k dohodě – může k jeho
návrhu rozhodnout o zrušení spoluvlastnictví soud.
Usnesení Nejvyššího soudu České republiky z 27. 11. 2017,
sp. zn. 29 Cdo 1763/2016

SOUDNÍ ROZHLEDY
4/2018:
110. Věcná práva – nová judikatura
Judikatura NS: Aktuální trendy v oblasti věcný práv
Mgr. Michal Králík, Ph.D., Zlín, Brno
II. Aplikovatelnost ObčZ 1964 na právní poměry
v době účinnosti ObčZ
III. Superficiální zásada (stavba je součástí pozemku)
a její praktické dopady
IV. Žaloby na určení, že věc je součástí SJM, a naléhavý
právní zájem
V. Překážky povolení nezbytné cesty pro hrubě nedbalé nebo úmyslné jednání žadatele o nezbytnou cestu
VI. Překážky likvidace spoluvlastnického vztahu a odklad zrušení spoluvlastnictví
VII. Dobrá víra a důkazní břemeno
VIII. Zneužití práva
IX. Závěr

JUDIKATURA
Nejvyšší soud České republiky: Zrušení účasti jen
některého ze spoluvlastníků (obchodního) podílu
ve společnosti s ručením omezeným
§ 116 odst. 2, § 148 odst. 1 ObchZ
§ 32 odst. 4, § 42 odst. 1, § 211 ZOK
Zdědí-li podíl ve společnosti více osob, stanou se jeho
spoluvlastníky. Více spoluvlastníků jednoho obchodního
podílu představuje z pohledu společnosti toliko jednoho
společníka. Změna v počtu spoluvlastníků jednoho obchodního podílu (např. snížení počtu spoluvlastníků ze tří
na dva) tudíž neznamená změnu počtu společníků. V jejím důsledku nedochází k přechodu (uvolněného) podílu
na společnost (podíl se nestává uvolněným) a žádnému
ze spoluvlastníků podílu nevzniká právo na vypořádací
podíl.
Zdědí-li podíl ve společnosti více osob, lze zrušit pouze
účast všech spoluvlastníků podílu (představujících jed-
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PRÁVNÍ RÁDCE
2/2018:
Češi loni uzavřeli rekordní počet manželský smluv
Jaroslav Kramer
Zdroj: Notářská komora ČR
Ochrana dat zaměstnanců: stačí drobně seřídit stroj
Jakub Morávek, advokát, Felix a spol. a Právnická fakulta UK

PRÁVNÍ RÁDCE
3/2018:
Společník, akcionář a člen družstva jako spotřebitel
Z ustálené rozhodovací praxe Nejvyššího soudu vywww.nkcr.cz

Ad Notam 2/2018

plývá, že společník obchodní korporace (člověk) není
z důvodu účasti v ní podnikatelem.
Vladimír Janošek, advokát, Arrows

PRÁVNÍ RÁDCE
4/2018:
Dostatečně určité utvrzení dluhu smluvní pokutou
Lze podle Nejvyššího soudu v ČR smluvní pokutu vázat na jakékoliv porušení vyplývající ze smlouvy?
Až do loňského roku se zdálo, že ano.
Tomáš Hubáček, Štilec & Partners

BULLETIN ADVOKACIE
4/2018:
Problematika podpisů členů představenstva jako povinné náležitosti listinných akcií
JUDr. Radim Kříž, působí jako advokát a pedagog na VŠE
v Praze-Hloubětíně.

STOJÍ ZA POZORNOST
Předmětem tohoto příspěvku je problematika podpisu
člena nebo členů představenstva akciové společnosti, potažmo statutárního ředitele, na akciích vydávaných jako
cenný papír, coby jejich povinné náležitosti. Je sice pravda,
že aktuální právní úprava nám dává více možností, jak řešit
z hlediska praktického otázku nezbytnosti podpisu člena
nebo členů představenstva (a u monistické vnitřní struktury společnosti statutárního ředitele) na akciích, zejména
tím, že umožňuje nahradit jednotlivé kusy akcií u jednoho
akcionáře vydáním hromadné listiny nahrazující tyto akcie
nebo nahradit vlastnoruční podpis otiskem podpisu, nicméně ani přes tyto možnosti neztratila problematika podpisu člena nebo členů představenstva na „listinných“ akciích (tedy akciích vydaných jako cenný papír) neobchodovaných na regulovaných trzích na své praktické naléhavosti, a to zejména u akciových společností s menším (nikoliv
však úplně malým) počtem akcionářů a s tím souvisejícím
počtem vydávaných akcií. 
Rubriku zpracoval Mgr. Erik Mrzena,
notář v Praze, člen redakční rady Ad Notam.

I. konference k novému
civilnímu řádu soudnímu
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI VE SPOLUPRÁCI
S PRÁVNICKOU FAKULTOU UK A STUDENTSKÝM
SPOLKEM COMMON LAW SOCIETY USPOŘÁDALO
V SOUVISLOSTI S PRŮBĚHEM PRACÍ NA PŘÍPRAVĚ
NOVÉHO KODEXU PRO CIVILNÍ ŘÍZENÍ DNE 15. KVĚTNA
2018 KONFERENCI V PROSTORÁCH PRÁVNICKÉ FAKULTY
UK. SAMOTNÁ PŘÍPRAVA NOVÉHO CIVILNÍHO ŘÁDU
SOUDNÍHO VÝZNAMNĚ DOPADÁ I NA NOTÁŘSKÝ STAV,
KTERÝ V ŘÍZENÍ O POZŮSTALOSTI APLIKUJE NEJEN
ZÁKON O ZVLÁŠTNÍCH ŘÍZENÍCH SOUDNÍCH, ALE
SUBSIDIÁRNĚ I OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD.

K

onference navazovala na dosavadní výsledky přípravných prací, a to jmenovitě na věcný
záměr civilního řádu soudního sestávající ze
438 bodů, který je pro zájemce k dispozici
na internetových stránkách crs.justice.cz.
Věcný záměr zpracovala pracovní skupina vedená docentem
Petrem Lavickým z brněnské Právnické fakulty MU, jejímiž
členy jsou prof. Alena Winterová z PF UK, Bohumil Dvořák
z Nejvyššího soudu a PF UK, Zdeněk Pulkrábek z Krajského
soudu v Plzni a PF ZČU a Eva Dobrovolná z PF MU.
Notářskou komoru ČR zastupoval místopředseda Legislativní
komise NK ČR Jiří Svoboda, Právnickou fakultu UK reprezenzovali prof. Jan Dvořák a doc. Alena Macková.
www.nkcr.cz

Samotná konference byla věnována civilnímu řízení soudnímu v prvním stupni. Úvodní slova k problematice stran
civilního sporného řízení přednesl doc. Petr Lavický, k otázkám zastoupení v civilním sporném řízení Eva Dobrovolná
společně se Zdeňkem Pulkrábkem, k průběhu řízení před
soudem prvního stupně prof. Alena Winterová a konečně
k problematice rozhodnutí, právní moci a vykonatelnosti
Bohumil Dvořák.
Nový civilní řád soudní má nahradit platný občanský soudní řád z roku 1963, který je – též v důsledku mnoha nesourodých novel – již překonán. Jako inspirace slouží aktuální
podoba rakouského kodexu z roku 1895, v němž je zakotvena tzv. sociální koncepce jejího tvůrce Franze Kleina.
Tuto koncepci převzala naprostá většina evropských států.
Jádrem tohoto evropského modelu je, aby soudce nebyl
jen loutkou na špagátech stran, ale aby společně s nimi
nesl odpovědnost za rychlé a věcně správné rozhodnutí.
Průběh konference byl velmi živý, o jednotlivých otázkách se
diskutovalo s velkým zaujetím a s mnoha názory na jejich řešení. K celé problematice věcného záměru nového civilního
řádu soudního proběhnou ještě další dvě konference, a to
na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v červnu
2018 a na Ministerstvu spravedlnosti v září 2018. 
JUDr. Karel Wawerka,
emeritní notář, člen redakční rady Ad Notam
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Generální shromáždění
Rady notářství
Evropské unie (CNUE)
ních fúzí a přeshraničních rozdělení. Datum zveřejnění balíčku bylo stanoveno na 25. 4. 2018.

DNE 23. BŘEZNA 2018 SE V BRUSELU KONALO
ŘÁDNÉ GENERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ (GS) CNUE
POD VEDENÍM NĚMECKÉHO NOTÁŘE MARIA
KOHLERA.

N

osným tématem GS byl Evropskou komisí připravovaný „balíček práva obchodních společností“, který by
měl obsahovat návrh dvou
směrnic. Jeden z návrhů se bude týkat užívání tzv. digitálních nástrojů v obchodním právu a měl by přinést velké
změny co do digitalizace zakládání obchodních společností,
kdy by se již nevyžadovala fyzická přítomnost klienta u notáře nebo jiného kompetentního orgánu. Druhý návrh bude
věnován přeshraničním přeměnám a jeho cílem by mělo
být ulehčení procesu přeshraniční změny sídla, přeshraničP r o v i d i n g

l e g a l

Dalšími tématy GS byly: UNCITRAL, resp. opětovné zdůraznění důležitosti sledovat práce této komise OSN, a to zejména z důvodu silného vlivu států common law na jejím poli;
dále pak návrh nařízení o jednotné digitální
bráně; nařízení o obecné ochraně dat (GDPR);
vzdělávání evropských notářů; evropské soutěžní právo a další témata spíše administrativního rázu týkající se chodu CNUE.
c e r t a i n t y

Příští Generální shromáždění bude shromážděním plenárním a bude se konat ve dnech 14. až 16. června 2018 v Berlíně. 
JUDr. Berenika Wünschová
ředitelka sekce mezinárodních vztahů NKČR

30. Evropské notářské dny
TÉMATEM LETOŠNÍCH SALCBURSKÝCH
NOTÁŘSKÝCH DNŮ, KTERÉ SE KONALY
VE DNECH 19. A 20. DUBNA 2018, BYL NOTÁŘ
A OCHRANA SPOTŘEBITELE V DIGITÁLNÍM
SVĚTĚ.

N

a 250 účastníků z 20 zemí tradičně přivítali prezident Rakouské notářské komory
Ludwig Bittner a prezident Rakouské notářské akademie Michael Umfahrer, dále
pak členka vlády spolkové země Salcbursko Brigitta Pallauf a Josef Moser, federální ministr pro vládní záležitosti, reformy, deregulaci a spravedlnost.
Mezi přednášejícími byli Franz Fischler, prezident Evropského fóra Alpbach, Robert Menasse, spisovatel a esejista, Marius Kohler, prezident Rady notářství EU, Irmfried Schwimann,
zástupkyně generálního ředitele GŘ pro vnitřní trh, Christoph Schmid, ředitel centra evropského práva a politiky Univerzity v Brémách.
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Jak bylo zmíněno, tématem byla stejně jako v předchozích
dvou letech digitalizace a zejména pak digitalizace v právu
obchodních společností, která je aktuálně nosným tématem na mezinárodních fórech.
Zástupci Evropské komise účastníky informovali o připravovaném balíčku práva obchodních společností, který bude
obsahovat návrhy dvou směrnic. Jeden z návrhů se bude
týkat užívání tzv. digitálních nástrojů v obchodním právu
a měl by přinést velké změny co do digitalizace zakládání
obchodních společností, kdy by se již nevyžadovala fyzická přítomnost klienta u notáře nebo jiného kompetentního
orgánu. Druhý návrh bude věnován přeshraničním přeměnám a jeho cílem by mělo být ulehčení procesu přeshraniční
změny sídla, přeshraničních fúzí a přeshraničních rozdělení.
Datum zveřejnění balíčku bylo stanoveno na 25. 4. 2018.
Příští Evropské notářské dny budou pořádány Rakouskou
notářskou komorou ve dnech 18. a 19. dubna 2019 opět
v Salzburku. 
JUDr. Berenika Wünschová
ředitelka sekce mezinárodních vztahů NKČR
www.nkcr.cz
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Setkání českých, bavorských
a saských notářů 2018
VE DNECH 27. AŽ 28.4. SE KONALO JIŽ TRADIČNÍ
SETKÁNÍ ČESKÝCH, BAVORSKÝCH A SASKÝCH
NOTÁŘŮ, TENTOKRÁT V OBCI RADEBEUL
(ALTKÖTSCHENBRODA) POBLÍŽ DRÁŽĎAN.

A

kce byla zahájena návštěvou Saského státního vinařství na zámku Wackerbarth. Následoval uvítací večer a společná večeře zúčastněných ve společenských prostorách hotelu
Goldener Anker. První den byl pak zakončen
noční prohlídkou historického centra Altkötzschenbroda.

meckou stranu vystoupil pan Arne Schwerd, notář v Plavně
(„Plauen“), který přiblížil právní úpravu dané problematiky
v Německu, a to s přihlédnutím k odlišnostem v jednotlivých spolkových zemích. Za českou stranu vystoupil autor
tohoto příspěvku, který se zaměřil i na aktuálně diskutované
téma předkupního práva spoluvlastníků nemovitostí. Tlumočení v průběhu celé akce zajišťoval pan Mgr. Martin Říha,
notář v Plzni, za což mu náleží naše poděkování.
Setkání bylo následně zakončeno v odpoledních hodinách
prohlídkou barokního zámku v Moriztburgu, známého
mimo jiné z filmu „Tři oříšky pro Popelku“. 

Dopoledne druhého dne bylo věnováno odborné konferenci na téma „Zákonná předkupní práva v praxi notáře“. Za ně-

Mgr. Pavel Voříšek, notářský koncipient
JUDr. Michala Voříška, notáře v Brně

Zasedání Hexagonály,
10. 5. 2018, Split
V TOMTO ROCE PŘEDSEDÁ INICIATIVĚ
STŘEDOEVROPSKÝCH NOTÁŘSTVÍ NEBOLI
HEXAGONÁLE CHORVATSKÉ NOTÁŘSTVÍ, PROTO SE
JEJÍ PRVNÍ LETOŠNÍ ZASEDÁNÍ KONALO VE SPLITU.
Hexagonála je neformálním sdružením prezidentů notářských komor šesti zemí střední Evropy, jmenovitě Rakouska,
Chorvatska, Maďarska, Slovenska, Slovinska a České republiky. Vznikla v roce 1998 z podnětu tehdejšího prezidenta Rakouské notářské komory Georga Weismanna.
Úkolem Hexagonály je podporovat intenzivní spolupráci
a výměnu zkušeností mezi členskými notářstvími. Sdružení
je založeno na geografické i historické blízkosti jednotlivých
zemí. Klade si za cíl přispět ke snadnému přístupu k notářským službám pro fyzické a právnické osoby a k celkovému
zvýšení úrovně služeb poskytovaných notáři ve střední Evropě. Zvýšení úrovně služeb je založeno také na spolupráci
v oblasti technologického vývoje a postupující elektronizaci
notářské práce.
Zasedání Hexagonály se zúčastnilo všech šest členských notářství a bylo vedeno prezidentkou Chorvatského notářství
Lucijí Popov.

www.nkcr.cz

Na programu jednání byly zprávy o aktuální situaci v členských notářstvích, dále pak zprávy o aktuálním stavu legislativních prací EU v oblasti práva obchodních společností
a příprava na červnové Generální shromáždění Rady notářství EU (CNUE).
Příští zasedání Hexagonály se bude konat v prosinci v Bruselu. 
JUDr. Berenika Wünschová
ředitelka sekce mezinárodních vztahů NK ČR
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Z mezinárodního tisku

aneb Novinky od zahraničních kolegů
RAKOUSKO – NOTA BENE,
ÚNOR 2018

Rakouská kancelář v Bruselu:
úspěšný příběh
Rakouské notářství má díky kanceláři v Bruselu od roku 1997
účinnou reprezentaci a spojovací místo v sídle důležitých orgánů EU.
Vstup Rakouska do EU a jeho dopad v právně-politickém
ohledu podnítily rakouskou notářskou komoru, aby v roce
1997 otevřela kancelář v Bruselu. Jubileum ukazuje, že to byl
úspěšný krok správným směrem. Tento záměr demonstroval odvahu a prozíravost notářství pod vedením prezidenta
Georga Weißmanna.
Otevření kanceláře dne 16. 6. 1997 se tehdy setkalo s plným
souhlasem. Od té doby se rozvinula úzká spolupráce s evropským zastřešujícím orgánem, Radou notářů EU (CNUE).
Zároveň tak hned od počátku došlo k zapojení do evropských procesů tvorby práva a spolupůsobení při vytváření
občanovi blízkých a snadno uchopitelných řešení v občanském a obchodním právu.
Kancelář v Bruselu je místem dialogů mezi evropskými institucemi a rakouským notářstvím, slouží ale také k výměně
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se zájmovými uskupeními, jako jsou hospodářská komora
či advokátní komora, a se zastupujícími orgány při EU. Tato
účast ulehčuje i podílení se na tvorbě zákonů a dává informační náskok, který díky optimálním službám slouží klientům, občanům i firmám.
Skrze „Cooperation of Central European Civil Law Notaries“
(s Českou republikou, Slovenskem, Maďarskem, Slovinskem
a Chorvatskem), založenou v roce 1998, připadla Rakousku
důležitá role. Kancelář pracuje od počátku ve společných
prostorách s německým notářstvím a od roku 2005 také
s maďarským notářstvím. S nastěhováním do nové budovy
v roce 2008 mohla být kancelář rozšířena na místo setkávání.
„Legal Lunch“ se v Bruselu stal pojmem. Informační večery
k dědickému právu určené Rakušanům žijícím v Belgii, které
se od roku 2007 konají v sídle stálého zastoupení Rakouska,
plní úkol přinést potřebné informace co nejblíže k občanovi.
S předsednictvím Rakouska v CNUE v roce 2007 chtěl Klaus
Woschnak stanovit stěžejní body v evropském právním
prostoru pro civilní záležitosti, v tzv. Haagském programu
2004–2011. Milníky pro profesní praxi tvoří evropský exekuční titul, nařízení v mezinárodním soukromém právu
Řím I (smluvní závazkové vztahy) a Řím III (rozvodové právo).
Prezidentství CNUE v roce 2011 pod Rudolfem Kaindlem
bylo spojeno se změnami v profesní praxi. K tomu se řadí
nařízení o dědictví, směrnice o uznávání profesních kvalifikací a rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne
24. 5. 2011. Směrodatné byly rozsudky Evropského soudníwww.nkcr.cz
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ho dvora k výhradě státní příslušnosti. Ty vymezují rámec
pro činnost notáře do té míry, že notářskými činnostmi budou sledovány cíle ležící ve všeobecném zájmu, které slouží
obzvláště k tomu, aby zaručily řádnost a právní jistotu smluv
mezi soukromými osobami.
Platilo a platí, že je nutno zvládnout rozmanitá témata –
od veřejných listin, přes modré karty až k panamským dokumentům, a zároveň je třeba zprostředkovat roli notáře v oblasti vnitřního trhu a volné hospodářské soutěže. Funkce notáře byla ve světle základních svobod podrobena pořádné
zkoušce, a to nejen ve dvou řízeních před Evropským soudním dvorem; v roce 2017 s velmi pozitivním výsledkem pro
funkci notáře při ověřování podpisů v právní věci Piringer.
Jako červená nit se historií kanceláře vine politika EU v záměrech zákonů, jako jsou směrnice o službách, o uznávání
profese a nejnověji, návrh k testu poměrnosti, jakož i všeobecně k definici a uznání veřejných listin. Potěšující byl
zejména návrh na přijímaní veřejných listin, kde notářství
v roce 2016 vidělo svoje požadavky jako splněné. V CNUE
se podařilo uvést do života nejen Evropskou síť notářství
(2007), ale byly iniciovány i četné projekty, jako jsou dvě
informační stránky „Dědění v Evropě“ a „Páry v Evropě“.
V letech 2013 až 2016 bylo pod rakouskou záštitou v rámci vzdělávací řady „Notáři pro Evropu – Evropa pro notáře“
vzděláváno okolo tří tisíc notářů ve spolupráci s Evropskou
komisí k tématu nařízení o dědictví. Úspěšným projektem
je zřízení evropského seznamu notářů pod názvem „Find
a Notary“. Jako budoucí výzva platí po jednospolečníkové
společnosti nově opět korporátní právo. Ještě v únoru je
očekáván rozsáhlý balík, který bude výrazně formovat roli
notáře v digitálním věku.
Prezident Georg Weißmann položil vysláním Gerharda
Knechtla v červnu 1997 základní kámen kanceláře. V jeho
práci pokračoval od září 2000 jeho nástupce Stephan Matyk a od října 2012 kancelář vede Cindy Fökehrer. Od začátku funguje kancelář ve sdílených prostorách s německou
spolkovou komorou notářů, v současné době zde pracují
v rozsahu tři a půl úvazku: Cindy Fökehrer (vedení), Anja
Wyrobek (právní referent), Christine Zimmerlin (asistentka)
a Sabine Schumann (překladatelka). 

FRANCIE: NOTAIRES VIE
PROFESSIONNELLE –
LEDEN, ÚNOR 2018

Zastoupení žen v notářství
ve Francii se za posledních
dvacet let výrazně posílilo

MONITORING
z 20. března 1948. Přesto, že se jednalo o poměrně pozdní
umožnění vstupu žen do této profese ve srovnání s ostatními právnickými profesemi, kdy např. advokacie již padesát let umožňovala ženám ucházet se o advokátní licenci,
následoval v posledních letech poměrně velký posun
k vyrovnání obou pohlaví, a dle předpokladů současného
trendu to budou právě ženy, které budou utvářet budoucí obraz francouzského notářství. Po zmíněné legislativní
změně byl nástup žen do notářské profese poměrně nenápadný. V roce 1977 a následně v roce 1986 se staly dvě
notářky, a to Christiane Latulle-Joly, notářka v Paříži, a Marie-José Sagaut, notářka v Nice, prvními ženami vykonávajícími funkci prezidenta notářského kongresu. Feminizace
notářství nicméně pokračovala v průběhu následujících
desetiletí v závislosti na měnící se mentalitě francouzské
společnosti. V roce 1975 reprezentovaly ženy pouze jedno procento francouzských notářů a za dalších dvacet let
stouplo jejich zastoupení pouze o deset procent, zatímco
na přelomu tisíciletí se trend výrazně změnil, a již v roce
2005 reprezentovaly ženy dvacet jedna procent. Dnes již
tvoří notářský stav ve Francii ze čtyřiceti dvou procent
ženy.

Notáři a ochrana osobních
údajů – aktuální otázka nejen
pro francouzské notáře
Dne 25. května 2018 vstoupí v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů, které vytváří řadu nových povinností v této oblasti, jež by měly dát lidem větší důvěru v to,
že nebudou zneužity jejich osobní údaje. Jednou z nových povinností notáře – tj. správce údajů – je povinnost
v případě porušení ochrany osobních údajů informovat
o tomto porušení zabezpečení údajů příslušný orgán, a to
nejpozději do 72 hodin poté, co se o takovémto porušení dozvěděl. Tímto příslušným orgánem je ve Francii CNIL
(Commission nationale de l‘informatique et des libertés),
nezávislý regulátor, jehož hlavním cílem je ochrana, shromažďování a uchovávání osobních údajů. Dále bude mít
notář v případě porušení ochrany údajů, které bude mít
za následek hrozící významný zásah do práv a svobod
osob, povinnost informovat o takovémto porušení tyto
poškozené osoby, aby mohly snížit případné škody. Sankce
za porušení této povinnosti notáře mohou ze strany CNIL
představovat pouhé varování či až případné vysoké peněžité pokuty, jejichž uložení může CNIL zveřejnit. Za zneužití mohou padnout tresty i v trestněprávní rovině. Možnou
hrozbou mohou být i případné hromadné žaloby ze strany
poškozených. 
Mgr. Hana Mičicová, notářka v Klatovech

Uplynulo sedmdesát let od vstupu žen do pozice notáře ve Francii, což jim bylo umožněno zákonem 48 – 460
www.nkcr.cz
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Zahájení a ukončení
činnosti notářů

M

inistr spravedlnosti jmenoval ke dni 1. 1. 2018, na základě výsledku konkurzu, notářského kandidáta
Mgr. Štěpána Nývlta notářem do notářského úřadu
v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 10, se sídlem
v Praze.

S účinností od 1. 3. 2018, na základě výsledku konkurzu, ministr spravedlnosti jmenoval notářského kandidáta Mgr. Michala Špačka notářem do notářského úřadu v obvodu Okresního soudu v Přerově, se
sídlem v Lipníku nad Bečvou.
Ke dni 1. 4. 2018, na základě výsledku konkurzu, byla jmenována
notářská kandidátka Mgr. Hana Kulčeková notářkou do notářského
úřadu v obvodu Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou, se sídlem v Týništi nad Orlicí. JUDr. Ing. Martin Muzikář byl ke dni 1. 4. 2018
jmenován notářem do notářského úřadu v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 10, se sídlem v Praze, a též ke dni 1. 4. 2018 byla jmenována notářská kandidátka Mgr. Veronika Křížová notářkou do notářského úřadu v obvodu Okresního soudu v Jablonci nad Nisou, se
sídlem v Jablonci nad Nisou.

Mgr. Štěpán Nývlt

Mgr. Michal Špaček

Mgr. Hana Kulčeková

JUDr. Ing. Martin Muzikář

Mgr. Veronika Křížová

JUDr. Filip Plašil

Ministr spravedlnosti jmenoval ke dni 15. 4. 2018, na základě výsledku konkurzu, notářského kandidáta JUDr. Filipa Plašila notářem
do notářského úřadu v obvodu Okresního soudu v Pardubicích, se
sídlem v Pardubicích, a notářského kandidáta JUDr. Eduarda Grygara
notářem do notářského úřadu v obvodu Okresního soudu v Příbrami, se sídlem v Příbrami.
Dále ministr spravedlnosti jmenoval dnem 1. 5. 2018, na základě výsledku konkurzu, notářskou kandidátku Mgr. Janu Rybářovou notářkou do notářského úřadu v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 4,
se sídlem v Praze.
Dnem 1. 7. 2018 ministr spravedlnosti jmenoval, na základě výsledku
konkurzu, notářského kandidáta Mgr. Ing. Michala Jadrníčka notářem do notářského úřadu v obvodu Okresního soudu ve Vsetíně, se
sídlem ve Vsetíně.
Novým notářkám a novým notářům přejeme hodně úspěchů v jejich
pracovní činnosti.
Ministr spravedlnosti odvolal dnem 30. 4. 2018, na vlastní žádost, JUDr. Eduard Grygar
JUDr. Michala Kulíka z funkce notáře v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 10. Na vlastní žádost byla ministrem odvolána také JUDr. Hana Janoušová, notářka
v Rakovníku. Její odvolání je datováno ke dni 31. 12. 2018 .

Mgr. Jana Rybářová

Za dlouholetou činnost ve prospěch notářství děkujeme a do dalšího života přejeme pevné zdraví
a osobní spokojenost. 
Redakce Ad Notam
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NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při
vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ
na obsazení notářského úřadu
pro obvod Okresního soudu v Táboře se sídlem v Táboře.
Jde o uvolněný notářský úřad po notářce Ludmile Těhníkové, která ukončila činnost notářky ke dni 31. 12. 2017.
Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12,
nejpozději do 30. července 2018.
Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 28. srpna 2018 v době od 9.00 hodin v sídle Notářské
komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.
Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:
1) státní občanství České republiky,
2) plná svéprávnost,
3) vysokoškolské vzdělání v oboru právo, získané
a) v magisterském studijním programu právo a právní věda studiem na vysoké škole v České republice, nebo
b) studiem na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno za rovnocenné vzdělání uvedenému v bodě a) na základě
mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, anebo pokud takové vzdělání bylo uznáno podle zvláštního právního předpisu, a současně
takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému vzdělání, které lze získat v magisterském studijním programu právo a právní věda v oboru
právo na vysoké škole v České republice; za vzdělání podle bodu a) se považuje také vysokoškolské vzdělání získané před 1. lednem 1999 na právnické
fakultě vysoké školy se sídlem v České republice nebo jejích právních předchůdců,
4) bezúhonnost,
5) vykonání alespoň pětileté notářské praxe,
6) složení notářské zkoušky.
Přehled praxí považovaných ve smyslu § 7 odst. 2 notářského řádu za praxi notářskou:
Notářskou praxí se rozumí praxe notáře, notářského kandidáta a notářského koncipienta podle notářského řádu a praxe státního notáře a notářského čekatele podle dřívějších předpisů. Do notářské praxe Notářská komora České republiky započte zcela praxi soudce, prokurátora, státního zástupce, advokáta, komerčního právníka, soudního exekutora, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce Ústavního soudu nebo Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního
soudu, exekutorského kandidáta, justičního čekatele, asistenta soudce, asistenta veřejného ochránce práv, asistenta státního zástupce, právního čekatele
prokuratury, právního čekatele státního zastupitelství, advokátního koncipienta, exekutorského koncipienta nebo právního čekatele u komerčního právníka, činnost zaměstnance Ministerstva spravedlnosti, který získal vysokoškolské vzdělání v rámci magisterského studijního programu v oblasti práva
na vysoké škole a který se samostatně podílí na tvorbě návrhů obecně závazných právních předpisů; do notářské praxe ministr spravedlnosti na návrh
Notářské komory České republiky z jiné právní praxe může započítat nejvýše 2 roky.
Přehled zkoušek považovaných ve smyslu § 7 odst. 3 notářského řádu za zkoušku notářskou:
Notářskou zkouškou se rozumí notářská zkouška podle notářského řádu a notářská zkouška podle dřívějších předpisů. Za osobu, která složila notářskou
zkoušku, se považuje i ten, kdo složil odbornou justiční zkoušku, soudcovskou zkoušku, jednotnou soudcovskou zkoušku, jednotnou soudcovskou a advokátní zkoušku, prokurátorskou zkoušku, odbornou závěrečnou zkoušku právních čekatelů, advokátní zkoušku, exekutorskou zkoušku a profesní zkoušku
na komerčního právníka.
Podmínkou zařazení uchazeče do konkurzu je podání přihlášky a předložení těchto dokladů:
1) doklad o státním občanství,
2) prohlášení o plné svéprávnosti,
3) výpis z evidence Rejstříku trestů s datem vydání ne starším tří měsíců,
4) doklad o vzdělání ve smyslu § 7 odst. 1 písm. b) notářského řádu,
5) doklad o složení notářské zkoušky nebo jiné zkoušky (§ 7 odst. 3 notářského řádu),
6) doklad o alespoň pětiletém trvání notářské praxe nebo jiné praxe (§ 7 odst. 2 notářského řádu),
7) osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České
a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, jde-li o uchazeče narozeného před 1. 12. 1971,
8) doklad o zaplacení účastnického poplatku (kopie výpisu z účtu, kopie ústřižku poštovní poukázky, kopie příjmového dokladu Notářské komory České
republiky).
Podmínkou zařazení uchazeče – notáře se sídlem v České republice do konkurzu je podání přihlášky a předložení dokladu uvedeného shora pod bodem 8).
Podmínkou zařazení uchazeče – notářského kandidáta do konkurzu je podání přihlášky a předložení dokladů uvedených shora pod body 6), 7), 8) a dokladu o tom, že je zapsán v seznamu kandidátů příslušné notářské komory.
Notářskou praxi dokládá potvrzením notářské komory o době zápisu v seznamu notářských koncipientů a seznamu notářských kandidátů a potvrzením
notáře o době trvání pracovního poměru nebo jiným dokladem, z něhož je zjistitelná délka praxe.
Výše účastnického poplatku za podání přihlášky do konkurzu činí 12 000 Kč a je
třeba jej zaplatit nejpozději při podání přihlášky do konkurzu. Poplatek se platí převodem nebo složením na účet Notářské komory České republiky
u UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s., č. ú. 45818009/2700, variabilní symbol rodné číslo uchazeče, převodem poštovní poukázkou nebo
v hotovosti v sídle Notářské komory ČR v Praze 2, Apolinářská 12.
Na základě písemné žádosti uchazeče sdělí Notářská komora České republiky statistické údaje o výkonnosti uvolněného notářského úřadu za poslední
ukončený kalendářní rok.
Notářská komora České republiky odešle účastníkům zařazeným do konkurzu nejpozději desátý den před jednáním konkurzní komise pozvánku k jednání
na adresu uvedenou v přihlášce ke konkurzu.
Notářská komora České republiky předloží na základě výsledku konkurzu ministru spravedlnosti návrh na jmenování notáře do notářského
úřadu.
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ZPRÁVY Z NK ČR

Ad Notam 2/2018

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při
vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ
na obsazení notářského úřadu
pro obvod Obvodního soudu pro Prahu 3 se sídlem v Praze.
Jde o uvolněný notářský úřad po notáři JUDr. Zdeňku Kratochvílovi, jehož výkon funkce zanikl dnem 9. 4.
2018. Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská
12, nejpozději do 6. srpna 2018.
Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 4. září 2018 a ve středu 5. září 2018 v době od 9.00 hodin
v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.
Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:
1) státní občanství České republiky,
2) plná svéprávnost,
3) vysokoškolské vzdělání v oboru právo, získané
a) v magisterském studijním programu právo a právní věda studiem na vysoké škole v České republice, nebo
b) studiem na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno za rovnocenné vzdělání uvedenému v bodě a) na základě
mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, anebo pokud takové vzdělání bylo uznáno podle zvláštního právního předpisu, a současně
takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému vzdělání, které lze získat v magisterském studijním programu právo a právní věda v oboru
právo na vysoké škole v České republice; za vzdělání podle bodu a) se považuje také vysokoškolské vzdělání získané před 1. lednem 1999 na právnické
fakultě vysoké školy se sídlem v České republice nebo jejích právních předchůdců,
4) bezúhonnost,
5) vykonání alespoň pětileté notářské praxe,
6) složení notářské zkoušky.
Přehled praxí považovaných ve smyslu § 7 odst. 2 notářského řádu za praxi notářskou:
Notářskou praxí se rozumí praxe notáře, notářského kandidáta a notářského koncipienta podle notářského řádu a praxe státního notáře a notářského čekatele podle dřívějších předpisů. Do notářské praxe Notářská komora České republiky započte zcela praxi soudce, prokurátora, státního zástupce, advokáta, komerčního právníka, soudního exekutora, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce Ústavního soudu nebo Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního
soudu, exekutorského kandidáta, justičního čekatele, asistenta soudce, asistenta veřejného ochránce práv, asistenta státního zástupce, právního čekatele
prokuratury, právního čekatele státního zastupitelství, advokátního koncipienta, exekutorského koncipienta nebo právního čekatele u komerčního právníka, činnost zaměstnance Ministerstva spravedlnosti, který získal vysokoškolské vzdělání v rámci magisterského studijního programu v oblasti práva
na vysoké škole a který se samostatně podílí na tvorbě návrhů obecně závazných právních předpisů; do notářské praxe ministr spravedlnosti na návrh
Notářské komory České republiky z jiné právní praxe může započítat nejvýše 2 roky.
Přehled zkoušek považovaných ve smyslu § 7 odst. 3 notářského řádu za zkoušku notářskou:
Notářskou zkouškou se rozumí notářská zkouška podle notářského řádu a notářská zkouška podle dřívějších předpisů. Za osobu, která složila notářskou
zkoušku, se považuje i ten, kdo složil odbornou justiční zkoušku, soudcovskou zkoušku, jednotnou soudcovskou zkoušku, jednotnou soudcovskou a advokátní zkoušku, prokurátorskou zkoušku, odbornou závěrečnou zkoušku právních čekatelů, advokátní zkoušku, exekutorskou zkoušku a profesní zkoušku
na komerčního právníka.
Podmínkou zařazení uchazeče do konkurzu je podání přihlášky a předložení těchto dokladů:
1) doklad o státním občanství,
2) prohlášení o plné svéprávnosti,
3) výpis z evidence Rejstříku trestů s datem vydání ne starším tří měsíců,
4) doklad o vzdělání ve smyslu § 7 odst. 1 písm. b) notářského řádu,
5) doklad o složení notářské zkoušky nebo jiné zkoušky (§ 7 odst. 3 notářského řádu),
6) doklad o alespoň pětiletém trvání notářské praxe nebo jiné praxe (§ 7 odst. 2 notářského řádu),
7) osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České
a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, jde-li o uchazeče narozeného před 1. 12. 1971,
8) doklad o zaplacení účastnického poplatku (kopie výpisu z účtu, kopie ústřižku poštovní poukázky, kopie příjmového dokladu Notářské komory České
republiky).
Podmínkou zařazení uchazeče – notáře se sídlem v České republice do konkurzu je podání přihlášky a předložení dokladu uvedeného shora pod bodem 8).
Podmínkou zařazení uchazeče – notářského kandidáta do konkurzu je podání přihlášky a předložení dokladů uvedených shora pod body 6), 7), 8) a dokladu o tom, že je zapsán v seznamu kandidátů příslušné notářské komory.
Notářskou praxi dokládá potvrzením notářské komory o době zápisu v seznamu notářských koncipientů a seznamu notářských kandidátů a potvrzením
notáře o době trvání pracovního poměru nebo jiným dokladem, z něhož je zjistitelná délka praxe.
Výše účastnického poplatku za podání přihlášky do konkurzu činí 12 000 Kč a je
třeba jej zaplatit nejpozději při podání přihlášky do konkurzu. Poplatek se platí převodem nebo složením na účet Notářské komory České republiky
u UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s., č. ú. 45818009/2700, variabilní symbol rodné číslo uchazeče, převodem poštovní poukázkou nebo
v hotovosti v sídle Notářské komory ČR v Praze 2, Apolinářská 12.
Na základě písemné žádosti uchazeče sdělí Notářská komora České republiky statistické údaje o výkonnosti uvolněného notářského úřadu za poslední
ukončený kalendářní rok.
Notářská komora České republiky odešle účastníkům zařazeným do konkurzu nejpozději desátý den před jednáním konkurzní komise pozvánku k jednání
na adresu uvedenou v přihlášce ke konkurzu.
Notářská komora České republiky předloží na základě výsledku konkurzu ministru spravedlnosti návrh na jmenování notáře do notářského
úřadu.
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Ad Notam 2/2018

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při
vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ
na obsazení notářského úřadu
pro obvod Obvodního soudu pro Prahu 10 se sídlem v Praze.
Jde o uvolněný notářský úřad po notáři JUDr. Michalu Kulíkovi, který ukončil činnost notáře ke dni 30. 4.
2018. Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská
12, nejpozději do 20. srpna 2018.
Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 18. září 2018 a ve středu 19. září 2018 v době od 9.00
hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.
Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:
1) státní občanství České republiky,
2) plná svéprávnost,
3) vysokoškolské vzdělání v oboru právo, získané
a) v magisterském studijním programu právo a právní věda studiem na vysoké škole v České republice, nebo
b) studiem na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno za rovnocenné vzdělání uvedenému v bodě a) na základě
mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, anebo pokud takové vzdělání bylo uznáno podle zvláštního právního předpisu, a současně
takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému vzdělání, které lze získat v magisterském studijním programu právo a právní věda v oboru
právo na vysoké škole v České republice; za vzdělání podle bodu a) se považuje také vysokoškolské vzdělání získané před 1. lednem 1999 na právnické
fakultě vysoké školy se sídlem v České republice nebo jejích právních předchůdců,
4) bezúhonnost,
5) vykonání alespoň pětileté notářské praxe,
6) složení notářské zkoušky.
Přehled praxí považovaných ve smyslu § 7 odst. 2 notářského řádu za praxi notářskou:
Notářskou praxí se rozumí praxe notáře, notářského kandidáta a notářského koncipienta podle notářského řádu a praxe státního notáře a notářského čekatele podle dřívějších předpisů. Do notářské praxe Notářská komora České republiky započte zcela praxi soudce, prokurátora, státního zástupce, advokáta, komerčního právníka, soudního exekutora, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce Ústavního soudu nebo Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního
soudu, exekutorského kandidáta, justičního čekatele, asistenta soudce, asistenta veřejného ochránce práv, asistenta státního zástupce, právního čekatele
prokuratury, právního čekatele státního zastupitelství, advokátního koncipienta, exekutorského koncipienta nebo právního čekatele u komerčního právníka, činnost zaměstnance Ministerstva spravedlnosti, který získal vysokoškolské vzdělání v rámci magisterského studijního programu v oblasti práva
na vysoké škole a který se samostatně podílí na tvorbě návrhů obecně závazných právních předpisů; do notářské praxe ministr spravedlnosti na návrh
Notářské komory České republiky z jiné právní praxe může započítat nejvýše 2 roky.
Přehled zkoušek považovaných ve smyslu § 7 odst. 3 notářského řádu za zkoušku notářskou:
Notářskou zkouškou se rozumí notářská zkouška podle notářského řádu a notářská zkouška podle dřívějších předpisů. Za osobu, která složila notářskou
zkoušku, se považuje i ten, kdo složil odbornou justiční zkoušku, soudcovskou zkoušku, jednotnou soudcovskou zkoušku, jednotnou soudcovskou a advokátní zkoušku, prokurátorskou zkoušku, odbornou závěrečnou zkoušku právních čekatelů, advokátní zkoušku, exekutorskou zkoušku a profesní zkoušku
na komerčního právníka.
Podmínkou zařazení uchazeče do konkurzu je podání přihlášky a předložení těchto dokladů:
1) doklad o státním občanství,
2) prohlášení o plné svéprávnosti,
3) výpis z evidence Rejstříku trestů s datem vydání ne starším tří měsíců,
4) doklad o vzdělání ve smyslu § 7 odst. 1 písm. b) notářského řádu,
5) doklad o složení notářské zkoušky nebo jiné zkoušky (§ 7 odst. 3 notářského řádu),
6) doklad o alespoň pětiletém trvání notářské praxe nebo jiné praxe (§ 7 odst. 2 notářského řádu),
7) osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České
a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, jde-li o uchazeče narozeného před 1. 12. 1971,
8) doklad o zaplacení účastnického poplatku (kopie výpisu z účtu, kopie ústřižku poštovní poukázky, kopie příjmového dokladu Notářské komory České
republiky).
Podmínkou zařazení uchazeče – notáře se sídlem v České republice do konkurzu je podání přihlášky a předložení dokladu uvedeného shora pod bodem 8).
Podmínkou zařazení uchazeče – notářského kandidáta do konkurzu je podání přihlášky a předložení dokladů uvedených shora pod body 6), 7), 8) a dokladu o tom, že je zapsán v seznamu kandidátů příslušné notářské komory.
Notářskou praxi dokládá potvrzením notářské komory o době zápisu v seznamu notářských koncipientů a seznamu notářských kandidátů a potvrzením
notáře o době trvání pracovního poměru nebo jiným dokladem, z něhož je zjistitelná délka praxe.
Výše účastnického poplatku za podání přihlášky do konkurzu činí 12 000 Kč a je
třeba jej zaplatit nejpozději při podání přihlášky do konkurzu. Poplatek se platí převodem nebo složením na účet Notářské komory České republiky
u UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s., č. ú. 45818009/2700, variabilní symbol rodné číslo uchazeče, převodem poštovní poukázkou nebo
v hotovosti v sídle Notářské komory ČR v Praze 2, Apolinářská 12.
Na základě písemné žádosti uchazeče sdělí Notářská komora České republiky statistické údaje o výkonnosti uvolněného notářského úřadu za poslední
ukončený kalendářní rok.
Notářská komora České republiky odešle účastníkům zařazeným do konkurzu nejpozději desátý den před jednáním konkurzní komise pozvánku k jednání
na adresu uvedenou v přihlášce ke konkurzu.
Notářská komora České republiky předloží na základě výsledku konkurzu ministru spravedlnosti návrh na jmenování notáře do notářského
úřadu.
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NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při
vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ
na obsazení notářského úřadu
pro obvod Okresního soudu v Rakovníku se sídlem v Rakovníku.
Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Haně Janoušové, která ukončí činnost notářky ke dni 31. 12.
2018. Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská
12, nejpozději do 13. srpna 2018.
Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 11. září 2018 v době od 9.00 hodin v sídle Notářské
komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.
Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:
1) státní občanství České republiky,
2) plná svéprávnost,
3) vysokoškolské vzdělání v oboru právo, získané
a) v magisterském studijním programu právo a právní věda studiem na vysoké škole v České republice, nebo
b) studiem na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno za rovnocenné vzdělání uvedenému v bodě a) na základě
mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, anebo pokud takové vzdělání bylo uznáno podle zvláštního právního předpisu, a současně
takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému vzdělání, které lze získat v magisterském studijním programu právo a právní věda v oboru
právo na vysoké škole v České republice; za vzdělání podle bodu a) se považuje také vysokoškolské vzdělání získané před 1. lednem 1999 na právnické
fakultě vysoké školy se sídlem v České republice nebo jejích právních předchůdců,
4) bezúhonnost,
5) vykonání alespoň pětileté notářské praxe,
6) složení notářské zkoušky.
Přehled praxí považovaných ve smyslu § 7 odst. 2 notářského řádu za praxi notářskou:
Notářskou praxí se rozumí praxe notáře, notářského kandidáta a notářského koncipienta podle notářského řádu a praxe státního notáře a notářského čekatele podle dřívějších předpisů. Do notářské praxe Notářská komora České republiky započte zcela praxi soudce, prokurátora, státního zástupce, advokáta, komerčního právníka, soudního exekutora, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce Ústavního soudu nebo Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního
soudu, exekutorského kandidáta, justičního čekatele, asistenta soudce, asistenta veřejného ochránce práv, asistenta státního zástupce, právního čekatele
prokuratury, právního čekatele státního zastupitelství, advokátního koncipienta, exekutorského koncipienta nebo právního čekatele u komerčního právníka, činnost zaměstnance Ministerstva spravedlnosti, který získal vysokoškolské vzdělání v rámci magisterského studijního programu v oblasti práva
na vysoké škole a který se samostatně podílí na tvorbě návrhů obecně závazných právních předpisů; do notářské praxe ministr spravedlnosti na návrh
Notářské komory České republiky z jiné právní praxe může započítat nejvýše 2 roky.
Přehled zkoušek považovaných ve smyslu § 7 odst. 3 notářského řádu za zkoušku notářskou:
Notářskou zkouškou se rozumí notářská zkouška podle notářského řádu a notářská zkouška podle dřívějších předpisů. Za osobu, která složila notářskou
zkoušku, se považuje i ten, kdo složil odbornou justiční zkoušku, soudcovskou zkoušku, jednotnou soudcovskou zkoušku, jednotnou soudcovskou a advokátní zkoušku, prokurátorskou zkoušku, odbornou závěrečnou zkoušku právních čekatelů, advokátní zkoušku, exekutorskou zkoušku a profesní zkoušku
na komerčního právníka.
Podmínkou zařazení uchazeče do konkurzu je podání přihlášky a předložení těchto dokladů:
1) doklad o státním občanství,
2) prohlášení o plné svéprávnosti,
3) výpis z evidence Rejstříku trestů s datem vydání ne starším tří měsíců,
4) doklad o vzdělání ve smyslu § 7 odst. 1 písm. b) notářského řádu,
5) doklad o složení notářské zkoušky nebo jiné zkoušky (§ 7 odst. 3 notářského řádu),
6) doklad o alespoň pětiletém trvání notářské praxe nebo jiné praxe (§ 7 odst. 2 notářského řádu),
7) osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České
a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, jde-li o uchazeče narozeného před 1. 12. 1971,
8) doklad o zaplacení účastnického poplatku (kopie výpisu z účtu, kopie ústřižku poštovní poukázky, kopie příjmového dokladu Notářské komory České
republiky).
Podmínkou zařazení uchazeče – notáře se sídlem v České republice do konkurzu je podání přihlášky a předložení dokladu uvedeného shora pod bodem 8).
Podmínkou zařazení uchazeče – notářského kandidáta do konkurzu je podání přihlášky a předložení dokladů uvedených shora pod body 6), 7), 8) a dokladu o tom, že je zapsán v seznamu kandidátů příslušné notářské komory.
Notářskou praxi dokládá potvrzením notářské komory o době zápisu v seznamu notářských koncipientů a seznamu notářských kandidátů a potvrzením
notáře o době trvání pracovního poměru nebo jiným dokladem, z něhož je zjistitelná délka praxe.
Výše účastnického poplatku za podání přihlášky do konkurzu činí 12 000 Kč a je
třeba jej zaplatit nejpozději při podání přihlášky do konkurzu. Poplatek se platí převodem nebo složením na účet Notářské komory České republiky
u UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s., č. ú. 45818009/2700, variabilní symbol rodné číslo uchazeče, převodem poštovní poukázkou nebo
v hotovosti v sídle Notářské komory ČR v Praze 2, Apolinářská 12.
Na základě písemné žádosti uchazeče sdělí Notářská komora České republiky statistické údaje o výkonnosti uvolněného notářského úřadu za poslední
ukončený kalendářní rok.
Notářská komora České republiky odešle účastníkům zařazeným do konkurzu nejpozději desátý den před jednáním konkurzní komise pozvánku k jednání
na adresu uvedenou v přihlášce ke konkurzu.
Notářská komora České republiky předloží na základě výsledku konkurzu ministru spravedlnosti návrh na jmenování notáře do notářského
úřadu.
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Ad Notam 2/2018

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při
vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ
na obsazení notářského úřadu
pro obvod Okresního soudu ve Svitavách se sídlem v Litomyšli.
Jde o uvolněný notářský úřad po notáři JUDr. Svatoplukovi Dřímalovi, který ukončí činnost notáře ke dni
31. 12. 2018. Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2,
Apolinářská 12, nejpozději do 27. srpna 2018.
Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 25. září 2018 v době od 12:00 hodin v sídle Notářské
komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.
Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:
1) státní občanství České republiky,
2) plná svéprávnost,
3) vysokoškolské vzdělání v oboru právo, získané
a) v magisterském studijním programu právo a právní věda studiem na vysoké škole v České republice, nebo
b) studiem na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno za rovnocenné vzdělání uvedenému v bodě a) na základě
mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, anebo pokud takové vzdělání bylo uznáno podle zvláštního právního předpisu, a současně
takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému vzdělání, které lze získat v magisterském studijním programu právo a právní věda v oboru
právo na vysoké škole v České republice; za vzdělání podle bodu a) se považuje také vysokoškolské vzdělání získané před 1. lednem 1999 na právnické
fakultě vysoké školy se sídlem v České republice nebo jejích právních předchůdců,
4) bezúhonnost,
5) vykonání alespoň pětileté notářské praxe,
6) složení notářské zkoušky.
Přehled praxí považovaných ve smyslu § 7 odst. 2 notářského řádu za praxi notářskou:
Notářskou praxí se rozumí praxe notáře, notářského kandidáta a notářského koncipienta podle notářského řádu a praxe státního notáře a notářského čekatele podle dřívějších předpisů. Do notářské praxe Notářská komora České republiky započte zcela praxi soudce, prokurátora, státního zástupce, advokáta, komerčního právníka, soudního exekutora, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce Ústavního soudu nebo Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního
soudu, exekutorského kandidáta, justičního čekatele, asistenta soudce, asistenta veřejného ochránce práv, asistenta státního zástupce, právního čekatele
prokuratury, právního čekatele státního zastupitelství, advokátního koncipienta, exekutorského koncipienta nebo právního čekatele u komerčního právníka, činnost zaměstnance Ministerstva spravedlnosti, který získal vysokoškolské vzdělání v rámci magisterského studijního programu v oblasti práva
na vysoké škole a který se samostatně podílí na tvorbě návrhů obecně závazných právních předpisů; do notářské praxe ministr spravedlnosti na návrh
Notářské komory České republiky z jiné právní praxe může započítat nejvýše 2 roky.
Přehled zkoušek považovaných ve smyslu § 7 odst. 3 notářského řádu za zkoušku notářskou:
Notářskou zkouškou se rozumí notářská zkouška podle notářského řádu a notářská zkouška podle dřívějších předpisů. Za osobu, která složila notářskou
zkoušku, se považuje i ten, kdo složil odbornou justiční zkoušku, soudcovskou zkoušku, jednotnou soudcovskou zkoušku, jednotnou soudcovskou a advokátní zkoušku, prokurátorskou zkoušku, odbornou závěrečnou zkoušku právních čekatelů, advokátní zkoušku, exekutorskou zkoušku a profesní zkoušku
na komerčního právníka.
Podmínkou zařazení uchazeče do konkurzu je podání přihlášky a předložení těchto dokladů:
1) doklad o státním občanství,
2) prohlášení o plné svéprávnosti,
3) výpis z evidence Rejstříku trestů s datem vydání ne starším tří měsíců,
4) doklad o vzdělání ve smyslu § 7 odst. 1 písm. b) notářského řádu,
5) doklad o složení notářské zkoušky nebo jiné zkoušky (§ 7 odst. 3 notářského řádu),
6) doklad o alespoň pětiletém trvání notářské praxe nebo jiné praxe (§ 7 odst. 2 notářského řádu),
7) osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České
a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, jde-li o uchazeče narozeného před 1. 12. 1971,
8) doklad o zaplacení účastnického poplatku (kopie výpisu z účtu, kopie ústřižku poštovní poukázky, kopie příjmového dokladu Notářské komory České
republiky).
Podmínkou zařazení uchazeče – notáře se sídlem v České republice do konkurzu je podání přihlášky a předložení dokladu uvedeného shora pod bodem 8).
Podmínkou zařazení uchazeče – notářského kandidáta do konkurzu je podání přihlášky a předložení dokladů uvedených shora pod body 6), 7), 8) a dokladu o tom, že je zapsán v seznamu kandidátů příslušné notářské komory.
Notářskou praxi dokládá potvrzením notářské komory o době zápisu v seznamu notářských koncipientů a seznamu notářských kandidátů a potvrzením
notáře o době trvání pracovního poměru nebo jiným dokladem, z něhož je zjistitelná délka praxe.
Výše účastnického poplatku za podání přihlášky do konkurzu činí 12 000 Kč a je
třeba jej zaplatit nejpozději při podání přihlášky do konkurzu. Poplatek se platí převodem nebo složením na účet Notářské komory České republiky
u UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s., č. ú. 45818009/2700, variabilní symbol rodné číslo uchazeče, převodem poštovní poukázkou nebo
v hotovosti v sídle Notářské komory ČR v Praze 2, Apolinářská 12.
Na základě písemné žádosti uchazeče sdělí Notářská komora České republiky statistické údaje o výkonnosti uvolněného notářského úřadu za poslední
ukončený kalendářní rok.
Notářská komora České republiky odešle účastníkům zařazeným do konkurzu nejpozději desátý den před jednáním konkurzní komise pozvánku k jednání
na adresu uvedenou v přihlášce ke konkurzu.
Notářská komora České republiky předloží na základě výsledku konkurzu ministru spravedlnosti návrh na jmenování notáře do notářského
úřadu.
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ZPRÁVY Z NK ČR

Ad Notam 2/2018

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při
vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ
na obsazení notářského úřadu
pro obvod Okresního soudu v Semilech se sídlem v Semilech.
Jde o uvolněný notářský úřad po notáři Mgr. Martinu Divišovi, LL.B., který ukončil činnost notáře v tomto
notářském úřadě ke dni 31. 5. 2018. Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém
sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 27. srpna 2018.
Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 25. září 2018 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské
komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.
Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:
1) státní občanství České republiky,
2) plná svéprávnost,
3) vysokoškolské vzdělání v oboru právo, získané
a) v magisterském studijním programu právo a právní věda studiem na vysoké škole v České republice, nebo
b) studiem na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno za rovnocenné vzdělání uvedenému v bodě a) na základě
mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, anebo pokud takové vzdělání bylo uznáno podle zvláštního právního předpisu, a současně
takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému vzdělání, které lze získat v magisterském studijním programu právo a právní věda v oboru
právo na vysoké škole v České republice; za vzdělání podle bodu a) se považuje také vysokoškolské vzdělání získané před 1. lednem 1999 na právnické
fakultě vysoké školy se sídlem v České republice nebo jejích právních předchůdců,
4) bezúhonnost,
5) vykonání alespoň pětileté notářské praxe,
6) složení notářské zkoušky.
Přehled praxí považovaných ve smyslu § 7 odst. 2 notářského řádu za praxi notářskou:
Notářskou praxí se rozumí praxe notáře, notářského kandidáta a notářského koncipienta podle notářského řádu a praxe státního notáře a notářského čekatele podle dřívějších předpisů. Do notářské praxe Notářská komora České republiky započte zcela praxi soudce, prokurátora, státního zástupce, advokáta, komerčního právníka, soudního exekutora, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce Ústavního soudu nebo Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního
soudu, exekutorského kandidáta, justičního čekatele, asistenta soudce, asistenta veřejného ochránce práv, asistenta státního zástupce, právního čekatele
prokuratury, právního čekatele státního zastupitelství, advokátního koncipienta, exekutorského koncipienta nebo právního čekatele u komerčního právníka, činnost zaměstnance Ministerstva spravedlnosti, který získal vysokoškolské vzdělání v rámci magisterského studijního programu v oblasti práva
na vysoké škole a který se samostatně podílí na tvorbě návrhů obecně závazných právních předpisů; do notářské praxe ministr spravedlnosti na návrh
Notářské komory České republiky z jiné právní praxe může započítat nejvýše 2 roky.
Přehled zkoušek považovaných ve smyslu § 7 odst. 3 notářského řádu za zkoušku notářskou:
Notářskou zkouškou se rozumí notářská zkouška podle notářského řádu a notářská zkouška podle dřívějších předpisů. Za osobu, která složila notářskou
zkoušku, se považuje i ten, kdo složil odbornou justiční zkoušku, soudcovskou zkoušku, jednotnou soudcovskou zkoušku, jednotnou soudcovskou a advokátní zkoušku, prokurátorskou zkoušku, odbornou závěrečnou zkoušku právních čekatelů, advokátní zkoušku, exekutorskou zkoušku a profesní zkoušku
na komerčního právníka.
Podmínkou zařazení uchazeče do konkurzu je podání přihlášky a předložení těchto dokladů:
1) doklad o státním občanství,
2) prohlášení o plné svéprávnosti,
3) výpis z evidence Rejstříku trestů s datem vydání ne starším tří měsíců,
4) doklad o vzdělání ve smyslu § 7 odst. 1 písm. b) notářského řádu,
5) doklad o složení notářské zkoušky nebo jiné zkoušky (§ 7 odst. 3 notářského řádu),
6) doklad o alespoň pětiletém trvání notářské praxe nebo jiné praxe (§ 7 odst. 2 notářského řádu),
7) osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České
a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, jde-li o uchazeče narozeného před 1. 12. 1971,
8) doklad o zaplacení účastnického poplatku (kopie výpisu z účtu, kopie ústřižku poštovní poukázky, kopie příjmového dokladu Notářské komory České
republiky).
Podmínkou zařazení uchazeče – notáře se sídlem v České republice do konkurzu je podání přihlášky a předložení dokladu uvedeného shora pod bodem 8).
Podmínkou zařazení uchazeče – notářského kandidáta do konkurzu je podání přihlášky a předložení dokladů uvedených shora pod body 6), 7), 8) a dokladu o tom, že je zapsán v seznamu kandidátů příslušné notářské komory.
Notářskou praxi dokládá potvrzením notářské komory o době zápisu v seznamu notářských koncipientů a seznamu notářských kandidátů a potvrzením
notáře o době trvání pracovního poměru nebo jiným dokladem, z něhož je zjistitelná délka praxe.
Výše účastnického poplatku za podání přihlášky do konkurzu činí 12 000 Kč a je
třeba jej zaplatit nejpozději při podání přihlášky do konkurzu. Poplatek se platí převodem nebo složením na účet Notářské komory České republiky
u UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s., č. ú. 45818009/2700, variabilní symbol rodné číslo uchazeče, převodem poštovní poukázkou nebo
v hotovosti v sídle Notářské komory ČR v Praze 2, Apolinářská 12.
Na základě písemné žádosti uchazeče sdělí Notářská komora České republiky statistické údaje o výkonnosti uvolněného notářského úřadu za poslední
ukončený kalendářní rok.
Notářská komora České republiky odešle účastníkům zařazeným do konkurzu nejpozději desátý den před jednáním konkurzní komise pozvánku k jednání
na adresu uvedenou v přihlášce ke konkurzu.
Notářská komora České republiky předloží na základě výsledku konkurzu ministru spravedlnosti návrh na jmenování notáře do notářského
úřadu.
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Ad Notam 2/2018

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při
vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ
na obsazení notářského úřadu
pro obvod Obvodního soudu pro Prahu 7 se sídlem v Praze.
Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Janě Dolanové, která ukončí činnost notářky ke dni 31. 12. 2018.
Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12,
nejpozději do 3. září 2018.
Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 2. října 2018 a ve středu 3. října 2018 v době od 9:00
hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.
Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:
1) státní občanství České republiky,
2) plná svéprávnost,
3) vysokoškolské vzdělání v oboru právo, získané
a) v magisterském studijním programu právo a právní věda studiem na vysoké škole v České republice, nebo
b) studiem na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno za rovnocenné vzdělání uvedenému v bodě a) na základě
mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, anebo pokud takové vzdělání bylo uznáno podle zvláštního právního předpisu, a současně
takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému vzdělání, které lze získat v magisterském studijním programu právo a právní věda v oboru
právo na vysoké škole v České republice; za vzdělání podle bodu a) se považuje také vysokoškolské vzdělání získané před 1. lednem 1999 na právnické
fakultě vysoké školy se sídlem v České republice nebo jejích právních předchůdců,
4) bezúhonnost,
5) vykonání alespoň pětileté notářské praxe,
6) složení notářské zkoušky.
Přehled praxí považovaných ve smyslu § 7 odst. 2 notářského řádu za praxi notářskou:
Notářskou praxí se rozumí praxe notáře, notářského kandidáta a notářského koncipienta podle notářského řádu a praxe státního notáře a notářského čekatele podle dřívějších předpisů. Do notářské praxe Notářská komora České republiky započte zcela praxi soudce, prokurátora, státního zástupce, advokáta, komerčního právníka, soudního exekutora, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce Ústavního soudu nebo Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního
soudu, exekutorského kandidáta, justičního čekatele, asistenta soudce, asistenta veřejného ochránce práv, asistenta státního zástupce, právního čekatele
prokuratury, právního čekatele státního zastupitelství, advokátního koncipienta, exekutorského koncipienta nebo právního čekatele u komerčního právníka, činnost zaměstnance Ministerstva spravedlnosti, který získal vysokoškolské vzdělání v rámci magisterského studijního programu v oblasti práva
na vysoké škole a který se samostatně podílí na tvorbě návrhů obecně závazných právních předpisů; do notářské praxe ministr spravedlnosti na návrh
Notářské komory České republiky z jiné právní praxe může započítat nejvýše 2 roky.
Přehled zkoušek považovaných ve smyslu § 7 odst. 3 notářského řádu za zkoušku notářskou:
Notářskou zkouškou se rozumí notářská zkouška podle notářského řádu a notářská zkouška podle dřívějších předpisů. Za osobu, která složila notářskou
zkoušku, se považuje i ten, kdo složil odbornou justiční zkoušku, soudcovskou zkoušku, jednotnou soudcovskou zkoušku, jednotnou soudcovskou a advokátní zkoušku, prokurátorskou zkoušku, odbornou závěrečnou zkoušku právních čekatelů, advokátní zkoušku, exekutorskou zkoušku a profesní zkoušku
na komerčního právníka.
Podmínkou zařazení uchazeče do konkurzu je podání přihlášky a předložení těchto dokladů:
1) doklad o státním občanství,
2) prohlášení o plné svéprávnosti,
3) výpis z evidence Rejstříku trestů s datem vydání ne starším tří měsíců,
4) doklad o vzdělání ve smyslu § 7 odst. 1 písm. b) notářského řádu,
5) doklad o složení notářské zkoušky nebo jiné zkoušky (§ 7 odst. 3 notářského řádu),
6) doklad o alespoň pětiletém trvání notářské praxe nebo jiné praxe (§ 7 odst. 2 notářského řádu),
7) osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České
a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, jde-li o uchazeče narozeného před 1. 12. 1971,
8) doklad o zaplacení účastnického poplatku (kopie výpisu z účtu, kopie ústřižku poštovní poukázky, kopie příjmového dokladu Notářské komory České
republiky).
Podmínkou zařazení uchazeče – notáře se sídlem v České republice do konkurzu je podání přihlášky a předložení dokladu uvedeného shora pod bodem 8).
Podmínkou zařazení uchazeče – notářského kandidáta do konkurzu je podání přihlášky a předložení dokladů uvedených shora pod body 6), 7), 8) a dokladu o tom, že je zapsán v seznamu kandidátů příslušné notářské komory.
Notářskou praxi dokládá potvrzením notářské komory o době zápisu v seznamu notářských koncipientů a seznamu notářských kandidátů a potvrzením
notáře o době trvání pracovního poměru nebo jiným dokladem, z něhož je zjistitelná délka praxe.
Výše účastnického poplatku za podání přihlášky do konkurzu činí 12 000 Kč a je
třeba jej zaplatit nejpozději při podání přihlášky do konkurzu. Poplatek se platí převodem nebo složením na účet Notářské komory České republiky
u UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s., č. ú. 45818009/2700, variabilní symbol rodné číslo uchazeče, převodem poštovní poukázkou nebo
v hotovosti v sídle Notářské komory ČR v Praze 2, Apolinářská 12.
Na základě písemné žádosti uchazeče sdělí Notářská komora České republiky statistické údaje o výkonnosti uvolněného notářského úřadu za poslední
ukončený kalendářní rok.
Notářská komora České republiky odešle účastníkům zařazeným do konkurzu nejpozději desátý den před jednáním konkurzní komise pozvánku k jednání
na adresu uvedenou v přihlášce ke konkurzu.
Notářská komora České republiky předloží na základě výsledku konkurzu ministru spravedlnosti návrh na jmenování notáře do notářského
úřadu.
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Ad Notam 2/2018

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při
vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ
na obsazení notářského úřadu
pro obvod Obvodního soudu pro Prahu 4 se sídlem v Praze.
Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Daniele Hofmannové, která ukončí činnost notářky ke dni
31. 12. 2018. Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2,
Apolinářská 12, nejpozději do 8. října 2018.
Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 6. listopadu 2018 a ve středu 7. listopadu 2018 v době
od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.
Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:
1) státní občanství České republiky,
2) plná svéprávnost,
3) vysokoškolské vzdělání v oboru právo, získané
a) v magisterském studijním programu právo a právní věda studiem na vysoké škole v České republice, nebo
b) studiem na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno za rovnocenné vzdělání uvedenému v bodě a) na základě
mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, anebo pokud takové vzdělání bylo uznáno podle zvláštního právního předpisu, a současně
takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému vzdělání, které lze získat v magisterském studijním programu právo a právní věda v oboru
právo na vysoké škole v České republice; za vzdělání podle bodu a) se považuje také vysokoškolské vzdělání získané před 1. lednem 1999 na právnické
fakultě vysoké školy se sídlem v České republice nebo jejích právních předchůdců,
4) bezúhonnost,
5) vykonání alespoň pětileté notářské praxe,
6) složení notářské zkoušky.
Přehled praxí považovaných ve smyslu § 7 odst. 2 notářského řádu za praxi notářskou:
Notářskou praxí se rozumí praxe notáře, notářského kandidáta a notářského koncipienta podle notářského řádu a praxe státního notáře a notářského čekatele podle dřívějších předpisů. Do notářské praxe Notářská komora České republiky započte zcela praxi soudce, prokurátora, státního zástupce, advokáta, komerčního právníka, soudního exekutora, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce Ústavního soudu nebo Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního
soudu, exekutorského kandidáta, justičního čekatele, asistenta soudce, asistenta veřejného ochránce práv, asistenta státního zástupce, právního čekatele
prokuratury, právního čekatele státního zastupitelství, advokátního koncipienta, exekutorského koncipienta nebo právního čekatele u komerčního právníka, činnost zaměstnance Ministerstva spravedlnosti, který získal vysokoškolské vzdělání v rámci magisterského studijního programu v oblasti práva
na vysoké škole a který se samostatně podílí na tvorbě návrhů obecně závazných právních předpisů; do notářské praxe ministr spravedlnosti na návrh
Notářské komory České republiky z jiné právní praxe může započítat nejvýše 2 roky.
Přehled zkoušek považovaných ve smyslu § 7 odst. 3 notářského řádu za zkoušku notářskou:
Notářskou zkouškou se rozumí notářská zkouška podle notářského řádu a notářská zkouška podle dřívějších předpisů. Za osobu, která složila notářskou
zkoušku, se považuje i ten, kdo složil odbornou justiční zkoušku, soudcovskou zkoušku, jednotnou soudcovskou zkoušku, jednotnou soudcovskou a advokátní zkoušku, prokurátorskou zkoušku, odbornou závěrečnou zkoušku právních čekatelů, advokátní zkoušku, exekutorskou zkoušku a profesní zkoušku
na komerčního právníka.
Podmínkou zařazení uchazeče do konkurzu je podání přihlášky a předložení těchto dokladů:
1) doklad o státním občanství,
2) prohlášení o plné svéprávnosti,
3) výpis z evidence Rejstříku trestů s datem vydání ne starším tří měsíců,
4) doklad o vzdělání ve smyslu § 7 odst. 1 písm. b) notářského řádu,
5) doklad o složení notářské zkoušky nebo jiné zkoušky (§ 7 odst. 3 notářského řádu),
6) doklad o alespoň pětiletém trvání notářské praxe nebo jiné praxe (§ 7 odst. 2 notářského řádu),
7) osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České
a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, jde-li o uchazeče narozeného před 1. 12. 1971,
8) doklad o zaplacení účastnického poplatku (kopie výpisu z účtu, kopie ústřižku poštovní poukázky, kopie příjmového dokladu Notářské komory České
republiky).
Podmínkou zařazení uchazeče – notáře se sídlem v České republice do konkurzu je podání přihlášky a předložení dokladu uvedeného shora pod bodem 8).
Podmínkou zařazení uchazeče – notářského kandidáta do konkurzu je podání přihlášky a předložení dokladů uvedených shora pod body 6), 7), 8) a dokladu o tom, že je zapsán v seznamu kandidátů příslušné notářské komory.
Notářskou praxi dokládá potvrzením notářské komory o době zápisu v seznamu notářských koncipientů a seznamu notářských kandidátů a potvrzením
notáře o době trvání pracovního poměru nebo jiným dokladem, z něhož je zjistitelná délka praxe.
Výše účastnického poplatku za podání přihlášky do konkurzu činí 12 000 Kč a je
třeba jej zaplatit nejpozději při podání přihlášky do konkurzu. Poplatek se platí převodem nebo složením na účet Notářské komory České republiky
u UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s., č. ú. 45818009/2700, variabilní symbol rodné číslo uchazeče, převodem poštovní poukázkou nebo
v hotovosti v sídle Notářské komory ČR v Praze 2, Apolinářská 12.
Na základě písemné žádosti uchazeče sdělí Notářská komora České republiky statistické údaje o výkonnosti uvolněného notářského úřadu za poslední
ukončený kalendářní rok.
Notářská komora České republiky odešle účastníkům zařazeným do konkurzu nejpozději desátý den před jednáním konkurzní komise pozvánku k jednání
na adresu uvedenou v přihlášce ke konkurzu.
Notářská komora České republiky předloží na základě výsledku konkurzu ministru spravedlnosti návrh na jmenování notáře do notářského
úřadu.
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NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při
vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ
na obsazení notářského úřadu
pro obvod Okresního soudu v Prostějově se sídlem v Prostějově.
Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Evě Vláčilové, která ukončí činnost notářky ke dni 31. 12. 2018.
Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12,
nejpozději do 10. září 2018.
Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 9. října 2018 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské
komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.
Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:
1) státní občanství České republiky,
2) plná svéprávnost,
3) vysokoškolské vzdělání v oboru právo, získané
a) v magisterském studijním programu právo a právní věda studiem na vysoké škole v České republice, nebo
b) studiem na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno za rovnocenné vzdělání uvedenému v bodě a) na základě
mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, anebo pokud takové vzdělání bylo uznáno podle zvláštního právního předpisu, a současně
takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému vzdělání, které lze získat v magisterském studijním programu právo a právní věda v oboru
právo na vysoké škole v České republice; za vzdělání podle bodu a) se považuje také vysokoškolské vzdělání získané před 1. lednem 1999 na právnické
fakultě vysoké školy se sídlem v České republice nebo jejích právních předchůdců,
4) bezúhonnost,
5) vykonání alespoň pětileté notářské praxe,
6) složení notářské zkoušky.
Přehled praxí považovaných ve smyslu § 7 odst. 2 notářského řádu za praxi notářskou:
Notářskou praxí se rozumí praxe notáře, notářského kandidáta a notářského koncipienta podle notářského řádu a praxe státního notáře a notářského čekatele podle dřívějších předpisů. Do notářské praxe Notářská komora České republiky započte zcela praxi soudce, prokurátora, státního zástupce, advokáta, komerčního právníka, soudního exekutora, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce Ústavního soudu nebo Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního
soudu, exekutorského kandidáta, justičního čekatele, asistenta soudce, asistenta veřejného ochránce práv, asistenta státního zástupce, právního čekatele
prokuratury, právního čekatele státního zastupitelství, advokátního koncipienta, exekutorského koncipienta nebo právního čekatele u komerčního právníka, činnost zaměstnance Ministerstva spravedlnosti, který získal vysokoškolské vzdělání v rámci magisterského studijního programu v oblasti práva
na vysoké škole a který se samostatně podílí na tvorbě návrhů obecně závazných právních předpisů; do notářské praxe ministr spravedlnosti na návrh
Notářské komory České republiky z jiné právní praxe může započítat nejvýše 2 roky.
Přehled zkoušek považovaných ve smyslu § 7 odst. 3 notářského řádu za zkoušku notářskou:
Notářskou zkouškou se rozumí notářská zkouška podle notářského řádu a notářská zkouška podle dřívějších předpisů. Za osobu, která složila notářskou
zkoušku, se považuje i ten, kdo složil odbornou justiční zkoušku, soudcovskou zkoušku, jednotnou soudcovskou zkoušku, jednotnou soudcovskou a advokátní zkoušku, prokurátorskou zkoušku, odbornou závěrečnou zkoušku právních čekatelů, advokátní zkoušku, exekutorskou zkoušku a profesní zkoušku
na komerčního právníka.
Podmínkou zařazení uchazeče do konkurzu je podání přihlášky a předložení těchto dokladů:
1) doklad o státním občanství,
2) prohlášení o plné svéprávnosti,
3) výpis z evidence Rejstříku trestů s datem vydání ne starším tří měsíců,
4) doklad o vzdělání ve smyslu § 7 odst. 1 písm. b) notářského řádu,
5) doklad o složení notářské zkoušky nebo jiné zkoušky (§ 7 odst. 3 notářského řádu),
6) doklad o alespoň pětiletém trvání notářské praxe nebo jiné praxe (§ 7 odst. 2 notářského řádu),
7) osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České
a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, jde-li o uchazeče narozeného před 1. 12. 1971,
8) doklad o zaplacení účastnického poplatku (kopie výpisu z účtu, kopie ústřižku poštovní poukázky, kopie příjmového dokladu Notářské komory České
republiky).
Podmínkou zařazení uchazeče – notáře se sídlem v České republice do konkurzu je podání přihlášky a předložení dokladu uvedeného shora pod bodem 8).
Podmínkou zařazení uchazeče – notářského kandidáta do konkurzu je podání přihlášky a předložení dokladů uvedených shora pod body 6), 7), 8) a dokladu o tom, že je zapsán v seznamu kandidátů příslušné notářské komory.
Notářskou praxi dokládá potvrzením notářské komory o době zápisu v seznamu notářských koncipientů a seznamu notářských kandidátů a potvrzením
notáře o době trvání pracovního poměru nebo jiným dokladem, z něhož je zjistitelná délka praxe.
Výše účastnického poplatku za podání přihlášky do konkurzu činí 12 000 Kč a je
třeba jej zaplatit nejpozději při podání přihlášky do konkurzu. Poplatek se platí převodem nebo složením na účet Notářské komory České republiky
u UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s., č. ú. 45818009/2700, variabilní symbol rodné číslo uchazeče, převodem poštovní poukázkou nebo
v hotovosti v sídle Notářské komory ČR v Praze 2, Apolinářská 12.
Na základě písemné žádosti uchazeče sdělí Notářská komora České republiky statistické údaje o výkonnosti uvolněného notářského úřadu za poslední
ukončený kalendářní rok.
Notářská komora České republiky odešle účastníkům zařazeným do konkurzu nejpozději desátý den před jednáním konkurzní komise pozvánku k jednání
na adresu uvedenou v přihlášce ke konkurzu.
Notářská komora České republiky předloží na základě výsledku konkurzu ministru spravedlnosti návrh na jmenování notáře do notářského
úřadu.
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ZPRÁVY Z NK ČR

Ad Notam 2/2018

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při
vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ
na obsazení notářského úřadu
pro obvod Okresního soudu v Semilech se sídlem v Jilemnici.
Jde o uvolněný notářský úřad po notáři JUDr. Vladimíru Lánském, který ukončí činnost notáře ke dni
31. 12. 2018. Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2,
Apolinářská 12, nejpozději do 17. září 2018.
Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 16. října 2018 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské
komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.
Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:
1) státní občanství České republiky,
2) plná svéprávnost,
3) vysokoškolské vzdělání v oboru právo, získané
a) v magisterském studijním programu právo a právní věda studiem na vysoké škole v České republice, nebo
b) studiem na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno za rovnocenné vzdělání uvedenému v bodě a) na základě
mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, anebo pokud takové vzdělání bylo uznáno podle zvláštního právního předpisu, a současně
takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému vzdělání, které lze získat v magisterském studijním programu právo a právní věda v oboru
právo na vysoké škole v České republice; za vzdělání podle bodu a) se považuje také vysokoškolské vzdělání získané před 1. lednem 1999 na právnické
fakultě vysoké školy se sídlem v České republice nebo jejích právních předchůdců,
4) bezúhonnost,
5) vykonání alespoň pětileté notářské praxe,
6) složení notářské zkoušky.
Přehled praxí považovaných ve smyslu § 7 odst. 2 notářského řádu za praxi notářskou:
Notářskou praxí se rozumí praxe notáře, notářského kandidáta a notářského koncipienta podle notářského řádu a praxe státního notáře a notářského čekatele podle dřívějších předpisů. Do notářské praxe Notářská komora České republiky započte zcela praxi soudce, prokurátora, státního zástupce, advokáta, komerčního právníka, soudního exekutora, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce Ústavního soudu nebo Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního
soudu, exekutorského kandidáta, justičního čekatele, asistenta soudce, asistenta veřejného ochránce práv, asistenta státního zástupce, právního čekatele
prokuratury, právního čekatele státního zastupitelství, advokátního koncipienta, exekutorského koncipienta nebo právního čekatele u komerčního právníka, činnost zaměstnance Ministerstva spravedlnosti, který získal vysokoškolské vzdělání v rámci magisterského studijního programu v oblasti práva
na vysoké škole a který se samostatně podílí na tvorbě návrhů obecně závazných právních předpisů; do notářské praxe ministr spravedlnosti na návrh
Notářské komory České republiky z jiné právní praxe může započítat nejvýše 2 roky.
Přehled zkoušek považovaných ve smyslu § 7 odst. 3 notářského řádu za zkoušku notářskou:
Notářskou zkouškou se rozumí notářská zkouška podle notářského řádu a notářská zkouška podle dřívějších předpisů. Za osobu, která složila notářskou
zkoušku, se považuje i ten, kdo složil odbornou justiční zkoušku, soudcovskou zkoušku, jednotnou soudcovskou zkoušku, jednotnou soudcovskou a advokátní zkoušku, prokurátorskou zkoušku, odbornou závěrečnou zkoušku právních čekatelů, advokátní zkoušku, exekutorskou zkoušku a profesní zkoušku
na komerčního právníka.
Podmínkou zařazení uchazeče do konkurzu je podání přihlášky a předložení těchto dokladů:
1) doklad o státním občanství,
2) prohlášení o plné svéprávnosti,
3) výpis z evidence Rejstříku trestů s datem vydání ne starším tří měsíců,
4) doklad o vzdělání ve smyslu § 7 odst. 1 písm. b) notářského řádu,
5) doklad o složení notářské zkoušky nebo jiné zkoušky (§ 7 odst. 3 notářského řádu),
6) doklad o alespoň pětiletém trvání notářské praxe nebo jiné praxe (§ 7 odst. 2 notářského řádu),
7) osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České
a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, jde-li o uchazeče narozeného před 1. 12. 1971,
8) doklad o zaplacení účastnického poplatku (kopie výpisu z účtu, kopie ústřižku poštovní poukázky, kopie příjmového dokladu Notářské komory České
republiky).
Podmínkou zařazení uchazeče – notáře se sídlem v České republice do konkurzu je podání přihlášky a předložení dokladu uvedeného shora pod bodem 8).
Podmínkou zařazení uchazeče – notářského kandidáta do konkurzu je podání přihlášky a předložení dokladů uvedených shora pod body 6), 7), 8) a dokladu o tom, že je zapsán v seznamu kandidátů příslušné notářské komory.
Notářskou praxi dokládá potvrzením notářské komory o době zápisu v seznamu notářských koncipientů a seznamu notářských kandidátů a potvrzením
notáře o době trvání pracovního poměru nebo jiným dokladem, z něhož je zjistitelná délka praxe.
Výše účastnického poplatku za podání přihlášky do konkurzu činí 12 000 Kč a je
třeba jej zaplatit nejpozději při podání přihlášky do konkurzu. Poplatek se platí převodem nebo složením na účet Notářské komory České republiky
u UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s., č. ú. 45818009/2700, variabilní symbol rodné číslo uchazeče, převodem poštovní poukázkou nebo
v hotovosti v sídle Notářské komory ČR v Praze 2, Apolinářská 12.
Na základě písemné žádosti uchazeče sdělí Notářská komora České republiky statistické údaje o výkonnosti uvolněného notářského úřadu za poslední
ukončený kalendářní rok.
Notářská komora České republiky odešle účastníkům zařazeným do konkurzu nejpozději desátý den před jednáním konkurzní komise pozvánku k jednání
na adresu uvedenou v přihlášce ke konkurzu.
Notářská komora České republiky předloží na základě výsledku konkurzu ministru spravedlnosti návrh na jmenování notáře do notářského
úřadu.
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Ad Notam 2/2018

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při
vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ
na obsazení notářského úřadu
pro obvod Obvodního soudu pro Prahu 4 se sídlem v Praze.
Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Evě Nohejlové, která ukončí činnost notářky ke dni 31. 12. 2018.
Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12,
nejpozději do 24. září 2018.
Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 23. října 2018 a ve středu 24. října 2018 v době od 9:00
hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.
Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:
1) státní občanství České republiky,
2) plná svéprávnost,
3) vysokoškolské vzdělání v oboru právo, získané
a) v magisterském studijním programu právo a právní věda studiem na vysoké škole v České republice, nebo
b) studiem na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno za rovnocenné vzdělání uvedenému v bodě a) na základě
mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, anebo pokud takové vzdělání bylo uznáno podle zvláštního právního předpisu, a současně
takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému vzdělání, které lze získat v magisterském studijním programu právo a právní věda v oboru
právo na vysoké škole v České republice; za vzdělání podle bodu a) se považuje také vysokoškolské vzdělání získané před 1. lednem 1999 na právnické
fakultě vysoké školy se sídlem v České republice nebo jejích právních předchůdců,
4) bezúhonnost,
5) vykonání alespoň pětileté notářské praxe,
6) složení notářské zkoušky.
Přehled praxí považovaných ve smyslu § 7 odst. 2 notářského řádu za praxi notářskou:
Notářskou praxí se rozumí praxe notáře, notářského kandidáta a notářského koncipienta podle notářského řádu a praxe státního notáře a notářského čekatele podle dřívějších předpisů. Do notářské praxe Notářská komora České republiky započte zcela praxi soudce, prokurátora, státního zástupce, advokáta, komerčního právníka, soudního exekutora, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce Ústavního soudu nebo Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního
soudu, exekutorského kandidáta, justičního čekatele, asistenta soudce, asistenta veřejného ochránce práv, asistenta státního zástupce, právního čekatele
prokuratury, právního čekatele státního zastupitelství, advokátního koncipienta, exekutorského koncipienta nebo právního čekatele u komerčního právníka, činnost zaměstnance Ministerstva spravedlnosti, který získal vysokoškolské vzdělání v rámci magisterského studijního programu v oblasti práva
na vysoké škole a který se samostatně podílí na tvorbě návrhů obecně závazných právních předpisů; do notářské praxe ministr spravedlnosti na návrh
Notářské komory České republiky z jiné právní praxe může započítat nejvýše 2 roky.
Přehled zkoušek považovaných ve smyslu § 7 odst. 3 notářského řádu za zkoušku notářskou:
Notářskou zkouškou se rozumí notářská zkouška podle notářského řádu a notářská zkouška podle dřívějších předpisů. Za osobu, která složila notářskou
zkoušku, se považuje i ten, kdo složil odbornou justiční zkoušku, soudcovskou zkoušku, jednotnou soudcovskou zkoušku, jednotnou soudcovskou a advokátní zkoušku, prokurátorskou zkoušku, odbornou závěrečnou zkoušku právních čekatelů, advokátní zkoušku, exekutorskou zkoušku a profesní zkoušku
na komerčního právníka.
Podmínkou zařazení uchazeče do konkurzu je podání přihlášky a předložení těchto dokladů:
1) doklad o státním občanství,
2) prohlášení o plné svéprávnosti,
3) výpis z evidence Rejstříku trestů s datem vydání ne starším tří měsíců,
4) doklad o vzdělání ve smyslu § 7 odst. 1 písm. b) notářského řádu,
5) doklad o složení notářské zkoušky nebo jiné zkoušky (§ 7 odst. 3 notářského řádu),
6) doklad o alespoň pětiletém trvání notářské praxe nebo jiné praxe (§ 7 odst. 2 notářského řádu),
7) osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České
a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, jde-li o uchazeče narozeného před 1. 12. 1971,
8) doklad o zaplacení účastnického poplatku (kopie výpisu z účtu, kopie ústřižku poštovní poukázky, kopie příjmového dokladu Notářské komory České
republiky).
Podmínkou zařazení uchazeče – notáře se sídlem v České republice do konkurzu je podání přihlášky a předložení dokladu uvedeného shora pod bodem 8).
Podmínkou zařazení uchazeče – notářského kandidáta do konkurzu je podání přihlášky a předložení dokladů uvedených shora pod body 6), 7), 8) a dokladu o tom, že je zapsán v seznamu kandidátů příslušné notářské komory.
Notářskou praxi dokládá potvrzením notářské komory o době zápisu v seznamu notářských koncipientů a seznamu notářských kandidátů a potvrzením
notáře o době trvání pracovního poměru nebo jiným dokladem, z něhož je zjistitelná délka praxe.
Výše účastnického poplatku za podání přihlášky do konkurzu činí 12 000 Kč a je
třeba jej zaplatit nejpozději při podání přihlášky do konkurzu. Poplatek se platí převodem nebo složením na účet Notářské komory České republiky
u UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s., č. ú. 45818009/2700, variabilní symbol rodné číslo uchazeče, převodem poštovní poukázkou nebo
v hotovosti v sídle Notářské komory ČR v Praze 2, Apolinářská 12.
Na základě písemné žádosti uchazeče sdělí Notářská komora České republiky statistické údaje o výkonnosti uvolněného notářského úřadu za poslední
ukončený kalendářní rok.
Notářská komora České republiky odešle účastníkům zařazeným do konkurzu nejpozději desátý den před jednáním konkurzní komise pozvánku k jednání
na adresu uvedenou v přihlášce ke konkurzu.
Notářská komora České republiky předloží na základě výsledku konkurzu ministru spravedlnosti návrh na jmenování notáře do notářského
úřadu.
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NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při
vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ
na obsazení notářského úřadu
pro obvod Okresního soudu ve Strakonicích se sídlem ve Strakonicích.
Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Janě Kopencové, která ukončí činnost notářky ke dni 31. 12.
2018. Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská
12, nejpozději do 1. října 2018.
Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 30. října 2018 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské
komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.
Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:
1) státní občanství České republiky,
2) plná svéprávnost,
3) vysokoškolské vzdělání v oboru právo, získané
a) v magisterském studijním programu právo a právní věda studiem na vysoké škole v České republice, nebo
b) studiem na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno za rovnocenné vzdělání uvedenému v bodě a) na základě
mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, anebo pokud takové vzdělání bylo uznáno podle zvláštního právního předpisu, a současně
takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému vzdělání, které lze získat v magisterském studijním programu právo a právní věda v oboru
právo na vysoké škole v České republice; za vzdělání podle bodu a) se považuje také vysokoškolské vzdělání získané před 1. lednem 1999 na právnické
fakultě vysoké školy se sídlem v České republice nebo jejích právních předchůdců,
4) bezúhonnost,
5) vykonání alespoň pětileté notářské praxe,
6) složení notářské zkoušky.
Přehled praxí považovaných ve smyslu § 7 odst. 2 notářského řádu za praxi notářskou:
Notářskou praxí se rozumí praxe notáře, notářského kandidáta a notářského koncipienta podle notářského řádu a praxe státního notáře a notářského čekatele podle dřívějších předpisů. Do notářské praxe Notářská komora České republiky započte zcela praxi soudce, prokurátora, státního zástupce, advokáta, komerčního právníka, soudního exekutora, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce Ústavního soudu nebo Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního
soudu, exekutorského kandidáta, justičního čekatele, asistenta soudce, asistenta veřejného ochránce práv, asistenta státního zástupce, právního čekatele
prokuratury, právního čekatele státního zastupitelství, advokátního koncipienta, exekutorského koncipienta nebo právního čekatele u komerčního právníka, činnost zaměstnance Ministerstva spravedlnosti, který získal vysokoškolské vzdělání v rámci magisterského studijního programu v oblasti práva
na vysoké škole a který se samostatně podílí na tvorbě návrhů obecně závazných právních předpisů; do notářské praxe ministr spravedlnosti na návrh
Notářské komory České republiky z jiné právní praxe může započítat nejvýše 2 roky.
Přehled zkoušek považovaných ve smyslu § 7 odst. 3 notářského řádu za zkoušku notářskou:
Notářskou zkouškou se rozumí notářská zkouška podle notářského řádu a notářská zkouška podle dřívějších předpisů. Za osobu, která složila notářskou
zkoušku, se považuje i ten, kdo složil odbornou justiční zkoušku, soudcovskou zkoušku, jednotnou soudcovskou zkoušku, jednotnou soudcovskou a advokátní zkoušku, prokurátorskou zkoušku, odbornou závěrečnou zkoušku právních čekatelů, advokátní zkoušku, exekutorskou zkoušku a profesní zkoušku
na komerčního právníka.
Podmínkou zařazení uchazeče do konkurzu je podání přihlášky a předložení těchto dokladů:
1) doklad o státním občanství,
2) prohlášení o plné svéprávnosti,
3) výpis z evidence Rejstříku trestů s datem vydání ne starším tří měsíců,
4) doklad o vzdělání ve smyslu § 7 odst. 1 písm. b) notářského řádu,
5) doklad o složení notářské zkoušky nebo jiné zkoušky (§ 7 odst. 3 notářského řádu),
6) doklad o alespoň pětiletém trvání notářské praxe nebo jiné praxe (§ 7 odst. 2 notářského řádu),
7) osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České
a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, jde-li o uchazeče narozeného před 1. 12. 1971,
8) doklad o zaplacení účastnického poplatku (kopie výpisu z účtu, kopie ústřižku poštovní poukázky, kopie příjmového dokladu Notářské komory České
republiky).
Podmínkou zařazení uchazeče – notáře se sídlem v České republice do konkurzu je podání přihlášky a předložení dokladu uvedeného shora pod bodem 8).
Podmínkou zařazení uchazeče – notářského kandidáta do konkurzu je podání přihlášky a předložení dokladů uvedených shora pod body 6), 7), 8) a dokladu o tom, že je zapsán v seznamu kandidátů příslušné notářské komory.
Notářskou praxi dokládá potvrzením notářské komory o době zápisu v seznamu notářských koncipientů a seznamu notářských kandidátů a potvrzením
notáře o době trvání pracovního poměru nebo jiným dokladem, z něhož je zjistitelná délka praxe.
Výše účastnického poplatku za podání přihlášky do konkurzu činí 12 000 Kč a je
třeba jej zaplatit nejpozději při podání přihlášky do konkurzu. Poplatek se platí převodem nebo složením na účet Notářské komory České republiky
u UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s., č. ú. 45818009/2700, variabilní symbol rodné číslo uchazeče, převodem poštovní poukázkou nebo
v hotovosti v sídle Notářské komory ČR v Praze 2, Apolinářská 12.
Na základě písemné žádosti uchazeče sdělí Notářská komora České republiky statistické údaje o výkonnosti uvolněného notářského úřadu za poslední
ukončený kalendářní rok.
Notářská komora České republiky odešle účastníkům zařazeným do konkurzu nejpozději desátý den před jednáním konkurzní komise pozvánku k jednání
na adresu uvedenou v přihlášce ke konkurzu.
Notářská komora České republiky předloží na základě výsledku konkurzu ministru spravedlnosti návrh na jmenování notáře do notářského
úřadu.
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Střípky z historie 51.

J

edním z věrných posluchačů a příznivců náboženského a politického reformátora a vládce ve florentské Republice sv. Ambrože v letech 1494–1498
Girolama Savonaroly (1452–1498) byl i florentský
veřejný notář Lorenzo Violi (1464–?). Ten stenograficky zaznamenal a uchoval Savonarolova kázání, která
jsou dnes důležitým historickým pramenem. V roce 1543
byla Savonarolova kázání vydána v Benátkách pod názvem
Zásadní kázání: Nově pečlivě vypravená (Prediche quadragesimali: Novissimamente con diligentia corrette) s odkazem na Violiho editorství. Citovaná publikace je k dispozici
v Moravské zemské knihovně ve fondu starých tisků.

•

Platnost alografní poslední vůle posuzovaly v roce 1897
ve shodě postupně c. k. okresní soud v Hořovicích, c. k. vrchní soud zemský pro království České a c. k. nejvyšší soud.
Neplatnost testamentu byla namítána z toho důvodu, že
jej „podepsali všichni tři svědkové vlastní rukou, Karel Š. pak
ke všem podpisům připojil dodatek: ‚svědek poslední vůle‘“. Žalobce měl za to, že „svědkové František P. a Antonín K. sami
toto poznamenání ku svým podpisům nepřičinili, ač prý toho
zákon výslovně požaduje“. C. k. nejvyšší soud v rozhodnutí ze
dne 13. 7. 1897, č. 8496, zdůraznil, že „nechce-li žalobce připustiti, že testament Marie C. jako písemný testament uznán
byl, platil by ten jako ústní, poněvadž testament ten opatřen
jest všemi náležitostmi §§. 585 a 586 ob. z. obč. ježto Marie C.
prohlásila svou poslední vůli v přítomnosti tří způsobilých svědků a ježto, jak ze závěrečné poznámky svědka Karla Š. na jevo
jde, neměla v úmyslu učiniti toliko písemný, nýbrž vůbec platný
testament“.

•

Brněnský rodák Alois Bahr (1834–1898) vystudoval nižší
gymnázium v Praze, vyšší gymnázium a právnickou fakultu
ve Vídni. Po službě u finanční prokuratury působil v letech
1863–1896 jako notář v Linci. Bahr byl činný v notářské samosprávě, stal se i prezidentem Notářské komory v Linci. Kromě toho se věnoval komunální a zemské politice, názorově
patřil k liberálům. Alois Bahr vykonával funkce též v různých
obchodních korporacích a peněžních ústavech, byl tak např.
viceprezidentem Banky pro Horní Rakousy a Solnohradsko
(Bank für Oberösterreich und Salzburg). V roce 1895 byl vyznamenán Řádem železné koruny III. třídy. Bahrovým synem byl
hudební kritik Otto Bahr (1866–1927).

•

Nálezem c. k. nejvyššího soudu ze dne 28. 10. 1884, č. 11298,
bylo vysloveno, že k „platnosti smlouvy, kterouž otec dceři své
slibuje věno určitou sumou“ se vyžaduje „formy spisu notářského“. Žalobou proti otci se Františka provdaná Špačková
domáhala vydání věna s tím, že sice spis měl zprvu sepsat
www.nkcr.cz

Girolamo Savonarola, jehož kázání zaznamenal
florentský veřejný notář Lorenzo Violi

c. k. notář Batěk v Hradci Králové, z toho však sešlo a namísto
toho bylo sepsáno ujednání, které nemělo formu notářského spisu. Právní otázka zněla, zda smlouva o věno je druhem smlouvy svatební, vyžadující sepis notářem, či nikoliv.
C. k. okresní soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 10. 4.
1884, č. 4795, žalobě poté, kdy shledal, že smlouva o věno
byla uzavřena platně, vyhověl. K odvolání žalovaného „c. k.
vrchní zemský soud v Praze rozhodnutím ze dne 29. 7. 1884 č.
13.796 rozsudek prvního soudu zrušil, žalobu bezvýminečně
zamítl a žalobkyni k náhradě útrat sporu odsoudil“. C. k. vrchní
soud zemský dovodil, že ujednání je naopak neplatné pro
nedostatek předepsané formy. Shodně pak věc posoudil
i c. k. nejvyšší soud, který citovaným nálezem dovolací stížnosi žalobkyně „místa nedal potvrdilv rozsudek vrchního soudu“.

•

Koncem roku 1925 bylo podle statistiky uveřejněné ve Věstníku ministerstva spravedlnosti č. 8/1926 v českých zemích
zapsáno celkem 182 kandidátů notářství, z toho u notářské komory v Praze 72, v Brně 23, v Mostě 22, v Olomouci
16, v Hradci Králové 16, v Opavě 10, v Liberci 10, v Chebu
8 a v Českých Budějovicích 5. Pro srovnání přinesl časopis
Česká advokacie též statistiku kandidátů advokacie, kterých
bylo v témže roce zapsáno celkem 1 049, z toho u Advokátní
komory v Čechách 809, u Moravské advokátní komory 199
a u Slezské advokátní komory 41. 
JUDr. PhDr. Stanislav Balík,
člen redakční rady Ad Notam
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Notářská komora České republiky poptává osobu na pozici

právník/specialista
GDPR
NÁPLŇ PRÁCE:










Pozice zařazená přímo v týmu kanceláře Notářské komory ČR
Občanské a korporátní právo
Zpracování právních stanovisek a řešení právních problémů
Ověřování souladu mezi legislativou ochrany osobních údajů, vnitřními směrnicemi a praktickým nakládáním
s osobními údaji klientů (včetně notářů a zaměstnanců komory)
Monitorování požadavků notářů a klientů na uplatnění nároků ohledně nakládání s jejich osobními údaji
a včasná upozornění na případná zpoždění při zpracování
Pečlivé dokumentování výsledků provedených kontrol
Poradenství pro notáře a zaměstnance komory v oblasti ochrany osobních údajů
Posouzení uzavíraných smluv v případě nakládání s osobními údaji
Osobní (psaná, telefonická) komunikace s notáři a klienty ohledně osobních údajů, případně komunikace s ÚOOÚ

POŽADUJEME:








VŠ vzdělání právního typu
Asertivitu a schopnost diplomaticky zvládat osobní komunikaci s konfliktní protistranou
Pečlivost, systematičnost a trpělivost
Schopnost práce s počítačem (Excel, Word, PowerPoint, Outlook) a rychlé porozumění IT systémům společnosti
Angličtina na úrovni umožňující dobré porozumění psanému textu, případně jednoduchou technickou
komunikaci
Ochota studovat legislativu a vnitřní směrnice, učit se v oblasti procesů a IT systémů
Výhodou:
orientace v problematice ochrany osobních údajů (ideálně znalost zákona č. 101/2000 Sb. a obecného
nařízení EU o ochraně osobních údajů, GDPR), v ideálním případě pracovní zkušenost v oblasti ochrany
osobních dat či informační/IT bezpečnosti, či komunikace s ÚOOÚ
předchozí zkušenosti z jedné či více oblastí: právní poradenství, legislativa, správa IT sítě
předchozí zkušenost v oblasti IT na úrovni umožňující komunikaci s IT specialisty
předchozí zkušenost s auditní/kontrolní činností a jednáním s regulátorem

NABÍZÍME:







Prestižní práci ve stavovské organizaci notářů s napojením na evropské a světové notářství latinského typu
Rozmanitou a nejednotvárnou pracovní náplň, kdy budete komunikovat s notáři, klienty, vedoucími pracovníky
regulátora a dalších státních orgánů
Práci v zajímavé oblasti s možností školení a dalšího profesního růstu v oblasti právní a GDPR
Pracoviště v centru Prahy
Zaměstnanecké benefity – 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování
Služební notebook a mobilní telefon

INFORMACE O POZICI:
Místo pracoviště
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Tekuté písky

ŽIJEME V DOBĚ TEKUTÝCH PÍSKŮ… VŠICHNI TO ZNÁME, VŠICHNI JSME SI TÍM PROŠLI. ČLOVĚK PŘIJEL ZE
ŠKOLENÍ A MĚL DOBRÝ POCIT, ŽE VÍ, JAK NA TO. ZA ROK PŘIJEL ZE STEJNÉHO ŠKOLENÍ, KDE ŠKOLIL STEJNÝ
ŠKOLITEL STEJNÉ TÉMA A POPŘEL, CO ŘEKL, A NABÍDL JINÉ, SAMOZŘEJMĚ SPRÁVNĚJŠÍ ŘEŠENÍ, OPĚT
VÝBORNĚ VYARGUMENTOVANÉ. KDYŽ O DALŠÍ ROK POZDĚJI ODVOLAL ŠKOLITEL, CO DŘÍVE ODVOLAL,
A SLIBOVAL, CO JEŠTĚ NESLÍBIL, ČLOVĚK POCHOPÍ... A VLASTNĚ UŽ SE ANI NEDIVÍ, KDYŽ O ROK POZDĚJI
ŠKOLITEL ANI NESLIBUJE, ANI NEUJIŠŤUJE...

M

usím se přiznat, že jsem si musela třikrát
přečíst jednu stranu komentáře k občanskému zákoníku, kde se výslovně uvádí,
že § 127 ZŘS (jehož autor se shoduje
s autorem předmětného komentáře) je
– s ohledem na hmotněprávní úpravu – obsoletní. Autor
v komentáři dovozuje, že správce dědictví se bude muset
domáhat své odměny – s ohledem na hmotněprávní úpravu
– žalobou v občanskoprávním řízení a nebude ji možné zařadit do nákladů řízení o pozůstalosti. Tento závěr má platit
i pro případ, kdy správce ustanoví, s předchozím souhlasem
správce, soud. Ach – proč? Je to přece jen otázka výkladu
a právě § 127 ZŘS – s ohledem na specifika řízení o pozůstalosti – je podle mne systematicky rozumné a správné. Správce má být zpravidla odborník, profesionál, který nebude mít,
zejména v případě ustanovení soudem, osobní vazbu na dědice. Kdo pak bude s ustanovením správce souhlasit (jak jej
budeme přemlouvat), když je z uvedeného zřejmá minimální a poměrně rozbředlá motivace často početné skupiny dědiců k hrazení odměny správce ustanoveného soudem?
Zákon je pro právníka základní nástroj a měl by být předvídatelný a srozumitelný. Nejen právník, ale každý člověk by
měl mít možnost se opřít o jeho sílu. Je to základní předpoklad, aby měl občan zákon i stát v úctě. Co když ale ta síla
řadou mezer uniká? Nežijeme v angloamerickém systému
práva a justice nemá být lešením, které zakrývá děravou fawww.nkcr.cz

sádu zákona. Pokud chce někdo dobrovolně sám pravidla
respektovat, neměl by z toho být otrávený proto, že nejsou
dostatečně jasná a neví, jak zákon dodržet či kterou z více
možností vybrat.
Začínám vnímat v poslední době plíživý, velmi nezdravý
trend. Výklad práva se občas posouvá mimo reálný život.
Jako by už nešlo právě o život sám, o člověka, ale o to, kdo
vymyslí další názor, kdo jej lépe vyargumentuje, kdo lépe popře odborný názor někoho jiného.
Kdybych měla tu moc, zavedla bych do práva novou zásadu,
a to zásadu zdravého rozumu. A i když se o ní nikde nepíše,
myslím, že notáři ji už začali používat.
Zaslíbenou zemi krále Miroslava z pohádky Pyšná princezna
budeme muset nakonec začít hledat sami a jediným opravdovým rádcem a přítelem na té cestě nám bude zdravý rozum a vzájemná profesní podpora. Protože ale život není
pohádka, místo buchet doporučuji zabalit na cestu raději
navýšenou odpovědnostní pojistku. 
JUDr. Kateřina Brejlová,
notářská kandidátka Mgr. Evy Vymazalové,
notářky v Rožnově pod Radhoštěm,
členka redakční rady Ad Notam

55

CIZOJAZYČNÉ OBSAHY

CONTENTS
ARTICLES
Lukáš Sadecký: Some practical questions on regulations
on transferability limitation of registered shares _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3
Tereza Ouzká: Record of real owners – who and how should register
for business corporations _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Jarmila Ticháčková Mateřanková, Pavel Ticháček: Licence procedure
at Energy Regulatory Office – death of licence holder for operation
of a photovoltaic power plant _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12
DISCUSSION
Kateřina Brejlová, Lenka Holíková: Contemplation on inheritance rights of
half–siblings and full siblings _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15

Ad Notam 2/2018

REVIEW & ANNOTATION
Constitutional Court Yearbook 2017 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 32
WORTHY OF ATTENTION _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 33
FROM ABROAD
General Assembly of the Council of the Notariats
of the European Union (CNUE) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
30. European Notary Days _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Meeting of Czech, Bavarian and Saxon Notaries 2018_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Meeting of Hexagonale (Central European Initiative),
10 May 2018, Split_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

36
36
37
37

MONITORING OF INTERNATIONAL PRESS _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 38

FROM HISTORY
Jan Kotous: Life story of notary secretary _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19

INFORMATION UPDATE FROM NOTARY CHAMBER
Commencement and termination of notary activity _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 40
Competitions for filing of vacant Notarial Offices_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 41

CASE LAW
Conduct of a statutory body _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22

EXCERPTS FROM HISTORY
Stanislav Balík: Excerpts from history 51 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 53

INTERVIEW
JUDr. Ondřej Holub _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27

FEATURE ARTICLE
Kateřina Brejlová: Shifting sands _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 55

REZENSION & ANNOTATION
Jahrbuch des Verfassungsgerichts 2017 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _32

INHALTSVERZEICHNIS
ARTIKEL
Lukáš Sadecký: Einige praktische Fragen zu der Satzung
bei der Beschränkung der Übertragbarkeit von Namenaktien _ _ _ _ _ _ _ 3
Tereza Ouzká: Register von echten Eigentümern - Wer und wie trägt
man sich bei Geschäftskorporationen ein? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Jarmila Ticháčková Mateřanková, Pavel Ticháček: Lizenzverfahren
bei dem Energie-Regulierungs-Büro - Tod des Lizenznehmers
für den Betrieb von Photovoltaikanlage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _12

WISSENSWERTES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 33
AUS DEM AUSLAND
Generalversammlung des Rates der Notariate der Europäischen
Union (CNUE) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36
30. Europäische Notariatstage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36
Treffen der tschechischen, bayerischen und sächsischen Notare 2018_ _ _37
Sitzung der Hexagonale (Zentraleuropäische Initiative),
10. Mai 2018, Split _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _37
MONITORING DER INTERNATIONALEN PRESSE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _38

FORUM
Kateřina Brejlová, Lenka Holíková: Überlegungen zum Erbrecht
von Halbgeschwistern und vollbürtigen Geschwistern 17 _ _ _ _ _ _ _ _ _15
AUS DER GESCHICHTE
Jan Kotous: Das Schicksal einer Notarsekretärin _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _19
JURISPRUDENCE
Handlung des statutarischen Organs _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _22

INFORMATIONEN AUS DER NOTARIATSKAMMER
Beginn und Ende der Tätigkeit von Notaren _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 40
Stellenausschreibung zur Besetzung freier Notarämter _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _41
GESCHICHTSSPLITTER
Stanislav Balík: Geschichtssplitter 51 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 53
FEUILLETON
Kateřina Brejlová: Treibsande _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _55

GESPRÄCH
JUDr. Ondřej Holub _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _27
RAPPORTS & ANNOTATIONS
L‘annuaire de la Cour constitutionnelle 2017 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 32

CONTENU
ARTICLES
Lukáš Sadecký: Quelques questions pratiques sur les statuts
en limitant la transférabilité des actions nominatives _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3
Tereza Ouzká: Le registre des propriétaires réels - Qui et comment écrire
en des sociétés commerciales? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Jarmila Ticháčková Mateřanková, Pavel Ticháček: La procédure
de licence à l’URE - décès de la titulaire de la centrale photovoltaïque_ _ 12

MÉRITE VOTRE ATTENTION _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 33
À L’ÉTRANGER
L‘Assemblée Générale du Conseil du Notaire de l’Union
Européenne (CNUE) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Les 30emes Journées européennes du notariat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Le rencontre de notaires tchèques, bavarois et saxons 2018 _ _ _ _ _ _ _
La session Hexagonale, 10 mai 2018, Split _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

36
36
37
37

REVUE DE PRESSE INTERNATIONALE_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 38
DÉBAT
Kateřina Brejlová, Lenka Holíková: La réflexion sur le droit
de succession des frères et soeurs semi-détachés et à part entière _ _ _ 15
QUELQUES MOTS D’HISTOIRE
Jan Kotous: Le sort du secrétaire notaire _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19
JURISPRUDENCE
La négociation du conseil d’administration _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22
ENTRETIEN
JUDr. Ondřej Holub _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27

56

INFORMATIONS DE LA CHAMBRE DE NOTAIRES
DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Début et cessation d’activités des notaires _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 40
Concours en vue d’occuper des études de notaires vacantes _ _ _ _ _ _ 41
FRAGMENTS D’HISTOIRE
Stanislav Balík: Fragments d’histoire 51 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 53
FEUILLETON
Kateřina Brejlová: Les sables liquides _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 55

www.nkcr.cz

Rozumíme Vaší profesi.
Do posledního paragrafu.

Radíme klientům s pojištěním již 25 let.
Spolehlivě a v jejich zájmu.
Jsme rodinná firma, která si cení profesionality, hodnot, individuálního a vstřícného přístupu ke klientům.
Posoudíme možná rizika Vaší profese a přineseme efektivní řešení pojištění ve všech potřebných oblastech.
Zároveň využijeme své velikosti a pozice největšího nezávislého poradce k vyjednání těch nejlepších
podmínek pro Vás.
I
I
I
I
I
I

Vždy hájíme Vaše zájmy a hledáme to nejvýhodnější řešení
K dispozici je Vám zkušený tým specialistů
Poradíme Vám s likvidací pojistných událostí
Zajistíme Vám výhodné profesní i soukromé pojištění
Rádi pro Vás zpracujeme nezávaznou nabídku pojištění
Více o exklusivních pojistných programech pro notáře, jejich zaměstnance
a rodinné příslušníky naleznete na www.proklienty.cz/nkcr

Vždy ve Vašem zájmu.
www.renomia.cz

Předat dětem mohu
i něco víc než jen
zkušenosti.

ZÍSKEJTE MIN.

Pravidelné investování

500 Kč
NAVÍC

Investujte pravidelně do budoucnosti své
i své rodiny a získejte BONUS.
AKCE JE ČASOVĚ OMEZENA

Infolinka 800 14 00 14
www.unicreditbank.cz
Platí pro smlouvy otevřené po dobu trvání kampaně s typem úhrady vstupního poplatku předem „Expres“. Podrobnější informace o kampani pravidelného investování s bonusem vám poskytneme na našich obchodních
místech. Úplné znění podmínek najdete na www.unicreditbank.cz/pravidelneinvestovanisbonusem. Banka si vyhrazuje právo kampaň prodloužit nebo ji předčasně ukončit.
Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

