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Obsahem notářského zápisu podle § 79 odst. 1 notářského řádu, tj. např. zápisu obsahujícího
osvědčení průběhu losování, kterým dochází k výběru zájemců u veřejných zakázek dle § 61
zákona č. 137/2006 Sb., průběhu losování číselných loterií a her dle zákona č. 202/1990 Sb.,
či průběhu jiných právně významných skutkových dějů, musí být nejen věrné zachycení
samotného průběhu losování či průběhu jiného osvědčovaného skutkového děje, ale též popis
předcházejících skutečností, mají-li právní význam pro posouzení, že k výsledku
osvědčovaného děje se dospělo v souladu s pravidly stanovenými pro danou věc.

Notář proto musí posoudit, zda v dané věci postačí osvědčit průběh samotného losování či
jiného děje vedoucího ke konečnému výsledku, nebo zda obsahem osvědčení musí být i
zachycení průběhu právně významných předchozích postupů či skutečností.

Smyslem pořízení notářského zápisu podle § 79 odst. 1 notářského řádu je jeho případné
použití jako důkazu o skutečném postupu v rámci osvědčovaného děje a proto musí být
sepsán tak, aby z porovnání jeho obsahu s právní úpravou či pravidly pro osvědčovaný
děj mohl být následně v případě potřeby na jeho základě učiněn závěr:
- zda právní úprava či pravidla byla v daném případě dodržena či porušena
- a je-li žadatel povinen v osvědčovaném ději dodržovat zásady transparentnosti,

rovného zacházení a zákazu diskriminace, zda byly tato zásady dodrženy či
porušeny.

Obsahem tohoto notářského zápisu však nemůže být vlastní hodnocení notáře, zda
osvědčovaný děj proběhl v souladu se stanovenými pravidly či nikoli a je též nepřípustné,
aby takové prohlášení notář učinil ústně v rámci jeho přítomnosti při osvědčovaném ději.

Poznámka

Závěry výkladového stanoviska jsou nadále použitelné, s tím, že zákon č. 137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách byl zrušen; zákon č. 200/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách,
byl rovněž zrušen, úprava osvědčení průběhu slosování loterie je nově v § 25 odst. 1 zákona č.
186/2016 Sb., o hazardních hrách.


