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Úvod
Ve své diplomové práci se zabývám speciálním typem notářského zápisu o právním
jednání, a to notářským zápisem se svolením k vykonatelnosti. Tento typ právního jednání,
jehož sepisování je svěřeno notářskému stavu, má na našem území tradici sahající do druhé
poloviny 19. století. Jde o velmi specifický typ notářského zápisu, který se v případě, že
dlužník povinnosti v něm stanovené řádně a včas nesplní, stává exekučním titulem. Jde tedy o
institut, který může pro svou pružnost v praxi nahrazovat meritorní rozhodnutí soudu.
Na významu získává především v oblasti závazkových právních poměrů. V rámci
kterých se mohou subjekty dohodnout na sepsání smlouvy či uznání dluhu ve formě
soukromé listiny, anebo zvolit právě formu notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti,
čímž přímo předcházejí případnému sporu.
Sepsáním notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti získávají účastníci listinu,
která mezi nimi na principu smluvní volnosti stanovuje práva a povinnosti. Těmi jsou
účastníci vázáni. Pro případ, že tyto povinnosti nejsou dlužníkem řádně a včas plněny, stává
se notářský zápis se svolením k vykonatelnosti exekučním titulem. Věřitel se tak svého práva
nemusí domáhat v civilním sporném řízení nalézacím, ale může postupovat přímo cestou
výkonu rozhodnutí.
I když je odbornou veřejností notářský zápis se svolením k vykonatelnosti řazen mezi
exekuční tituly, nelze opomenout jeho zajišťovací charakter. Ten je totiž pro notářský zápis se
svolením k vykonatelnosti charakteristický především do chvíle, dokud jsou povinnosti v něm
stanovené dlužníkem řádně a včas plněny.
Právě i z důvodu významu v závazkových právních poměrech, je zákonodárcem i
rozhodovací činností Nejvyššího soudu kladen důraz na splnění velmi přísných náležitostí,
které je při sepisování takového notářského zápisu nutné bezvýhradně naplnit.
Cílem mé práce je vymezit význam notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti
pro občanské právo procesní, okrajově pak i pro občanské právo hmotné. Domnívám se, že se
jedná o institut, který může velmi dobře sloužit nejen smluvním stranám v rámci závazkových
vztahů, ale i soudům, neboť umožňuje, aby ze závazkového právního poměru nevznikl soudní
spor. To napomáhá nejen věřitelům, kteří se mohou domoci svého práva přímo cestou výkonu
rozhodnutí, ale i soudům, kterým by měl do jisté míry odlehčit od vysokého nápadu sporné
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agendy. V neposlední řadě je sepisování notářských zápisů příznivé i pro veřejné finance,
neboť notáři za jeho sepsání náleží odměna, kterou je povinen zaplatit žadatel o sepsání
takového notářského zápisu. Stát tak nenese žádné náklady spojené se sepisováním
notářských zápisů se svolením k vykonatelnosti.
Na druhou stranu však ve své práci nechci zapomínat na ochranu slabší smluvní
strany, tedy dlužníka, neboť ten se svolením k vykonatelnosti v notářském zápisu dostává do
pozice, kdy stačí jen velmi málo a může vůči němu být nařízen soudní výkon rozhodnutí či
být vedena exekuce. I když je sepsání notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti
postaveno na principu smluvní svobody, bude mezi věřitelem a dlužníkem ve většině případů
panovat nerovné materiální postavení, které by v případě neexistence určitého zákonného
omezení obsahu notářského zápisu, mohlo vést k nerovnosti práv a povinností mezi stranami.
Právě proto se v této práci věnuji i problematice ochrany dlužníka jako slabší smluvní strany.
Aby byl na základě notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti nařízen soudní
výkon rozhodnutí či byla vedena exekuce, je zapotřebí nejprve notářský zápis sepsat.
V souvislosti s tím je třeba uvést, že účastník notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti
může žádat náhradu škody vzniklé sepsáním notářského zápisu, pokud bude takový notářský
zápis následně shledán z určitého důvodu nevykonatelným. Právě z těchto důvodů jsem při
psaní práce zvolil metodu chronologickou, tedy věnuji se jednotlivým fázím, kterými
zpravidla prochází notářský zápis se svolením k vykonatelnosti. Svoji práci jsem s ohledem
na to rozdělil do pěti kapitol.
V první kapitole své práce se věnuji historickému vývoji právní úpravy notářského
zápisu se svolením k vykonatelnosti, která má na našem území bohatou historii a tradici,
neboť již notářský řád z roku 1871 upravoval tento institut. Ačkoliv došlo v 50. letech 20.
století ke zrušení zmíněného notářského řádu a s tím došlo i k zániku možnosti sepisovat na
našem území notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti na více než 40 let, dočkal se tento
institut s obnovením v 90. letech minulého století v OSŘ a později v NŘ dynamického
vývoje. Tento vývoj probíhal a stále probíhá nejen ve formě častých změn právních předpisů,
ale i prostřednictvím formování soudní praxe zejména v rozhodnutích Nejvyššího soudu.
Druhá kapitola práce se zabývá jednotlivými druhy notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti, jež právní řád nabízí. Jelikož je obecně notářský zápis veřejnou listinou,
soustředím se na její vymezení v platném právu i na náležitosti na ni kladenými. Stejně tak se
2

věnuji i notářskému zápisu o právním jednání, jehož speciálním druhem je právě notářský
zápis se svolením k vykonatelnosti, a který tedy musí splňovat i obecné podmínky kladené na
notářský zápis o právním jednání. V závěru této kapitoly se soustřeďuji na notářský zápis jako
evropský exekuční titul a také na vztah mezi notářským zápisem se svolením k vykonatelnosti
a přípustností civilního sporného řízení nalézacího ohledně nároku, který je obsažen již
v notářském zápisu se svolením k vykonatelnosti.
Ve třetí kapitole diplomové práce se věnuji notářskému zápisu se svolením
k vykonatelnosti jako exekučnímu titulu. Významem notářského zápisu pro vykonávací řízení
a jeho přezkumem v rámci výkonu rozhodnutí se zabývám, neboť účastník, který v notářském
zápisu svolí, aby takový notářský zápis byl exekučním titulem, jestliže svou povinnost řádně a
včas nesplní, se může velmi snadno dostat do situace, kdy je proti němu vedena exekuce či
soudní výkon rozhodnutí. Lze tedy notářský zápis se svolením k vykonatelnosti s ohledem na
formální či právní vady přezkoumat v rámci vykonávacího řízení, tak aby nikomu nebyla
odepřena spravedlnost? I touto otázkou se ve své práci zabývám.
Ve čtvrté kapitole se zabývám právní úpravou odpovědnosti notáře za újmu
způsobenou účastníkům v souvislosti se sepsáním notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti. Tato odpovědnost nastupuje typicky za situaci, kdy je notářský zápis stižen
vadami, jež způsobují jeho nevykonatelnost. Tím může vzniknout škoda nebo nemajetková
újma věřiteli ale i dlužníkovi. Věnuji se přitom nejen charakteru odpovědnosti i možnosti
regresního nároku podle právní úpravy obsažené v NŘ, ale i ve zvláštním právním předpise 1.
Okrajově se zabývám také kárnou odpovědností notáře a jeho dalších pracovníků, a to
zejména ve vztahu k sepisování notářských zápisů se svolením k vykonatelnosti.
V páté kapitole své práce se věnuji komparaci tuzemské právní úpravy institutu
notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti s úpravou nacházející se v právních řádech
Slovenské republiky a Rakouské republiky. Zmíněné právní řády jsem zvolil záměrně
z důvodu, že v době první zákonné právní úpravy institutu notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti byly tyto země součástí jednoho státního uskupení. Toto srovnání může být
nejen zajímavé z pohledu, kam se právní úprava v jednotlivých státech vyvinula, ale může
sloužit jako vzor pro případné vylepšení stávající právní úpravy v České republice.
1

Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo
nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich
činnosti (notářský řád).
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1 Historický vývoj právní úpravy notářského zápisu se
svolením k vykonatelnosti
1.1 Rakousko - Uherská právní úprava
První historické zmínky o veřejných listinách s doložkou vykonatelnosti sahají do
období přelomu 8. a 9. století našeho letopočtu do doby vlády franckého krále Karla
Velikého. Ve středověku se institut vykonatelnosti veřejné listiny rozšířil z Itálie do Francie,
Španělska a do německých zemí2.
Na našem území však byla první zákonná úprava notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti obsažena teprve v notářském řádu z roku 18713. Až do roku 1950, kdy byl
tento zákon zrušen, tak bylo možné sepisovat notářské zápisy s tzv. exekuční doložkou, tedy
přivolením dlužníka k vykonatelnosti takového notářského zápisu. Původní ministerský návrh
dokonce povinnost výslovného svolení dlužníka s vykonatelností vůbec neobsahoval.
Explicitně vyjádřené přivolení dlužníka s vykonatelností notářského zápisu bylo do
notářského řádu doplněno až v legislativním procesu pozměňovacím návrhem poslanců
Říšské rady4.
Z formálního hlediska musel podle § 3 tehdejšího notářského řádu notářský zápis se
svolením k vykonatelnosti obsahovat kromě svolení dlužníka k vykonatelnosti také označení
jednotlivých účastníků notářského zápisu, právního důvodu vzniku závazku, doby plnění a
předmětu. Tyto podmínky však nebylo zapotřebí splnit v jediném notářském zápisu.
Z dnešního pohledu se může zdát zajímavá skutečnost, že ač notářský řád uváděl jako
formální náležitost uvedení účastníků notářského zápisu, tedy i věřitele, nebylo nutné, aby se
věřitel účastnil sepisování notářského zápisu a aby jej podepsal5.
Předmětem notářského zápisu mohlo být pouze plnění v penězích nebo v jiných
věcech zastupitelných. Hmotněprávní i procesněprávní část notářského zápisu splývala.
Dvoustranné či vícestranné právní jednání ve formě notářského zápisu, které za podmínky, že

2

FLEISCHER, Jiřík. Doplnění článku „Pár slov k notářskému zápisu se svolením k vykonatelnosti” několika
větami. AD NOTAM. 2004, roč. 11, č. 5. s. 130. ISSN 1211-0558.
3
Zákon č. 75/1871 ř. z., jímž se zavádí nový řád notářský.
4
FLEISCHER, Jiřík. Doplnění článku „Pár slov k notářskému zápisu se svolením k vykonatelnosti” několika
větami. AD NOTAM. 2004, roč. 11, č. 5. s. 130. ISSN 1211-0558.
5
MAREŠOVÁ, Michaela a Roman BLÁHA. Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti. AD NOTAM. 2006.
roč. 13, č. 3. s. 80. ISSN 1211-0558.
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v něm dlužník svolil k vykonatelnosti, mohlo být přímo exekučními titulem. Bylo tedy možné
sepsat například kupní smlouvu či smlouvu o půjčce ve formě notářského zápisu a zároveň
přímo v notářském zápisu svolit k vykonatelnosti6. Takové řešení bylo moderní, neboť nebylo
zapotřebí oddělovat hmotněprávní závazek a procesní dohodu o vykonatelnosti.
Zároveň však tehdejší úprava umožňovala sepisovat i jednostranné uznání dluhu ve
formě notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti. V takovém případě smluvní strany
uzavřely závazek ve formě soukromé listiny a následně byl notářem k žádosti dlužníka sepsán
notářský zápis, jehož jediným účastníkem byl dlužník, který v notářském zápisu svolil
k vykonatelnosti dluhu vzniklého na základě právního jednání učiněného ve formě soukromé
listiny7.
Oba druhy notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti přinesly ve své době
moderní a pružné řešení závazkových právních poměrů, neboť do té doby byly vykonatelné
pouze soudní rozsudky a smíry 8 . Svou povahou se zároveň jednalo o prostředek procesní
prevence, který pomáhal k rozvoji tehdejší ekonomiky. Praktické využití notářského zápisu se
svolením k vykonatelnosti bylo umocněno ještě možností volby exekučního soudu, která byla
dána účastníkům notářského zápisu. Ti si mohli v notářském zápisu ujednat, že povolení
k exekuci bude vydávat soud příslušný dle místa plnění, či mohli prorogačním ujednáním
v notářském zápisu určit příslušnost exekučního soudu dle svobodné dohody9.
Ustanovení § 4 notářského řádu z roku 1871 dávalo možnost podat odpor proti
vykonatelnosti

notářského zápisu

se svolením

k vykonatelnosti.

Ten se

podával

prostřednictvím žaloby k soudu. Pokud byla exekuce již nařízena, mohlo být odporem
napadáno její nařízení, resp. nesplnění podmínek pro její nařízení. Dále mohl žalobce namítat
neplatnost právního jednání obsaženého v notářském zápisu, či mohl namítat, že právo
věřitele po sepsání notářského zápisu zaniklo. Odpor bylo možné podat i z toho důvodu, že
nebyly splnění veškeré náležitosti kladené na notářský zápis jako veřejnou listinu. Spolu
s žalobou mohl žalobce podat návrh na zastavení exekuce. Soud však exekuci nemohl zastavit

6

JINDŘICH, Miloslav. Notářský zápis o hmotněprávním úkonu jako exekuční titul – úvaha de lege ferenda. AD
NOTAM. 2007, roč. 14, č. 5. s. 133. ISSN 1211-0558.
7
ŠEDIVA, Václav. Notářství dle práva rakouského se stručnými dějinami notářství vůbec. Turnov: Sluka &
Jiránek. s. 86.
8
FLEISCHER, Jiřík. Doplnění článku „Pár slov k notářskému zápisu se svolením k vykonatelnosti” několika
větami. AD NOTAM. 2004, roč. 11, č. 5. s. 130. ISSN 1211-0558.
9
ŠEDIVA, Václav. Notářství dle práva rakouského se stručnými dějinami notářství vůbec. Turnov: Sluka &
Jiránek. s. 89.
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sám na základě zásady oficiality, ale vždy na návrh žalobce, který musel unést břemeno
tvrzení a břemeno důkazní, a tedy prokázat že při sepisování notářského zápisu došlo
k porušení pravidla, na němž je závislá vykonatelnost notářského zápisu10.
Právní úprava mezi lety 1871 až 1950 tak byla, až na drobné výjimky, velmi podobná
současné zákonné úpravě nacházející se v § 71a NŘ.

1.2 Vývoj právní úpravy po roce 1989
Zákonem č. 201/1949 Sb. o notářství došlo dne 21. 8. 1949 ke zrušení notářského řádu
z roku 1871 a s ním i k odstranění zákonné úpravy notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti na dlouhých 40 let.
Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti se navrátil do našeho právního řádu až se
změnou politického režimu, a to v 90. letech 20. století.
S účinností od roku 1992 došlo k novelizaci11 OSŘ, který nově v § 274 písm. e) uváděl
mezi tituly pro výkon rozhodnutí notářský zápis se svolením k vykonatelnosti12. Do 31. 12.
1995 mohl být obsahem notářského zápisu pouze občanskoprávní závazek, nikoliv závazek
vzniklý podle obchodního zákoníku. Novelizací13 ustanovení § 274 písm. e) OSŘ došlo od 1.
1. 1996 k rozšíření institutu notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti i na závazky
obchodněprávní.
To však byly v této době jediné novelizace tohoto institutu, neboť notářský řád o
tomto druhu notářského zápisu nadále mlčel. Při sepisování tak bylo nutné postupovat jednak
podle obecných ustanovení o notářském zápisu o právním úkonu podle notářského řádu,
zároveň však bylo třeba splnit formální podmínky podle § 274 písm. e) OSŘ. V praxi
docházelo k sepisování notářských zápisů, které obsahovaly hmotněprávní titul spolu se
svolením

dlužníka

k vykonatelnosti

takového

10

notářského

zápisu,

ale

také

k

ŠEDIVA, Václav. Notářství dle práva rakouského se stručnými dějinami notářství vůbec. Turnov: Sluka &
Jiránek. s. 93.
11
Zákonem č. 519/1991 Sb.
12
§ 274 písm. e) OSŘ v tehdy účinném znění uváděl mezi exekučními tituly notářské zápisy, které obsahují
občanskoprávní závazek a v nichž jsou vyznačeny osoba oprávněná a povinná, právní důvod, předmět a doba
plnění, jestliže osoba povinná k vykonatelnosti v notářském zápise svolila;
13
Zákonem č. 238/1995 Sb.
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sepisování jednostranného uznání dluhu ve formě notářského zápisu se svolením k jeho
vykonatelnosti14.
V usnesení ze dne 14. 4. 1999, sp. zn. 21 Cdo 2020/98, Nejvyšší soud vyjádřil názor,
kterým se odchyloval od dosavadní zavedené praxe. Dovodil, že notářský zápis se svolením
k vykonatelnosti musí obsahovat: „dohodu osoby oprávněné ze závazkového právního vztahu
s osobou ze závazkového právního vztahu povinnou, v níž jsou přesně individualizovány
oprávněná a povinná osoba a vyznačeny právní důvod plnění, předmět plnění (přesný obsah a
rozsah plnění) a doba plnění (přesně a určitě určena doba, do které se povinná osoba
zavazuje předmět plnění poskytnout oprávněné osobě), a jestliže osoba povinná v něm svolila
k vykonatelnosti.“
Toto rozhodnutí Nejvyššího soudu se stalo základem pro novelizaci NŘ, který od 1. 1.
2001 nově upravoval v § 71a až § 71c notářský zápis se svolením k vykonatelnosti jako
procesní dohodu účastníků 15 . Z formálního hlediska musela dohoda kromě obecných
náležitostí notářského zápisu obsahovat také označení věřitele (osoby oprávněné), dlužníka
(osoby povinné), skutečností, na nichž se pohledávka nebo jiný nárok zakládá, předmět
plnění, dobu plnění a prohlášení povinné osoby o svolení k vykonatelnosti zápisu. Účastníci
tedy při sepisování procesní dohody nebyli omezeni pouze na peněžité plnění, ale předmětem
plnění mohlo být i plnění nepeněžité.
Takto koncipovaným pojetím notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti došlo
k zásadnímu odchýlení se nejen od dosavadní zavedené praxe, ale i k odchýlení se od jeho
tradičního pojetí, které vyplývalo již z notářského řádu z roku 1871. Podle právní úpravy
obsažené v NŘ od roku 2001, již nebylo možné sepsat notářský zápis, jenž zakládal
hmotněprávní závazek a zároveň obsahoval svolení dlužníka s vykonatelností notářského
zápisu. V úvahu nepřicházel ani notářský zápis o uznání dluhu se svolením k vykonatelnosti.
Procesní

dohoda,

která

byla

předmětem

notářského

zápisu

se

svolením

k vykonatelnosti, musela být striktně oddělena od hmotněprávního závazku. Je zjevné, že toto
pojetí je nejen v rozporu s tradicí, ale je i nepraktické a nehospodárné vůči účastníkům
14

M. JINDŘICH. In: BÍLEK, P., L. DRÁPAL, M. JINDŘICH, K. WAWERKA a kol. Notářský řád a řízení o
dědictví: komentář. 4. vydání. Praha: C.H. Beck, 2010. s. 266. ISBN 978-807-4001-819.
15
§ 71a NŘ tehdy zněl: Notář sepíše na žádost notářský zápis o dohodě, kterou se účastník zaváže splnit
pohledávku nebo jiný nárok druhého účastníka vyplývající ze závazkového právního vztahu, v níž svolí, aby
podle tohoto zápisu byl nařízen a proveden výkon rozhodnutí (exekuce), jestliže svou povinnost řádně a včas
nesplní.
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notářského zápisu, neboť podle této úpravy bylo často zapotřebí sepsat dva notářské zápisy
namísto zápisu jednoho. V prvním notářském zápisu mezi sebou účastníci založili závazkový
právní poměr, například z titulu smlouvy o půjčce. Následně ve druhém notářském zápisu
teprve uzavřeli dohodu se svolením k vykonatelnosti ohledně peněžitého plnění ze smlouvy o
půjčce.
V praxi však docházelo k sepisování jediného notářského zápisu, který obsahoval dvě
části. První část se věnovala hmotněprávnímu závazku a druhá část obsahovala procesní
dohodu účastníků se svolením k vykonatelnosti. Vzhledem k tomu, že se však jednalo o dva
samostatné úkony, náležela notáři odměna za oba tyto úkony.
K této praxi se kladně vyslovil usnesením ze dne 23. 6. 2009, sp. zn. 20 Cdo 2910/2007,
Nejvyšší soud, neboť vyjádřil právní názor, že exekučním titulem je i notářský zápis, který
obsahuje hmotněprávní úkon i procesní dohodu. Nad rámec tohoto ještě uvedl, že v části
notářského zápisu, v níž dlužník svoluje k vykonatelnosti, postačí, aby osoba oprávněná a
povinná, právní důvod, předmět a doba plnění byly označeny jen odkazem na hmotněprávní
jednání.

1.3 Novela NŘ v roce 2009
Zákonem č. 7/2009 Sb. došlo s účinnosti k 1. 7. 2009 k rozsáhle novele právní úpravy
notářských zápisů se svolením k vykonatelnosti v NŘ. Došlo tak k návratu k tradičnímu
středoevropskému pojetí notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti. Procesní dohoda ve
formě notářského zápisu, ve které dlužník svolí k vykonatelnosti, byla doplněná dalšími
dvěma typy notářských zápisů se svolením k vykonatelnosti.
Prvním typem byl notářský zápis, který zakládá dvou či vícestranný závazkový právní
poměr a zároveň v něm dlužník svoluje s vykonatelností. Druhým typem bylo jednostranné
uznání dluhu ve formě notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti.
Základem pro nové pojetí zákonné úpravy notářského zápisu se svolením k
vykonatelnosti se kromě notářského řádu z roku 1871, stala i německá právní úprava tohoto
institutu 16 . Obě úpravy trvají na povinnosti výslovného svolení dlužníka s vykonatelností
v notářském zápisu. Oproti tomu právní úprava francouzská či italská požaduje pouhé splnění

16

Důvodová zpráva k zákonu č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony.
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formálních

náležitostí

notářského

zápisu,

nikoliv

výslovného

souhlasu

dlužníka

17

s vykonatelností . Pokud jsou formální náležitosti splněny, stane se notářský zápis bez
dalšího exekučním titulem.
Tento přístup však ve středoevropském právním subsystému nemá tradici18. I proto
byla zvolena úprava vyžadující výslovné svolení dlužníka s vykonatelností jako jedna z
obligatorních náležitostí notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti.
Dle mého názoru byl zákonodárcem zvolen přístup, který poskytuje slabší smluvní
straně, dlužníkovi, alespoň minimální standard ochrany, jelikož ten při sepisování a
podepisování takového notářského zápisu je seznámen a souhlasí s obsahem, kterým je právě
i jeho svolení s vykonatelností notářského zápisu. Dlužník tak má možnost například
vyjednávat s protistranou a požadovat sepsání hmotněprávního jednání ve formě notářského
zápisu bez svolení k vykonatelnosti. Je totiž pro dlužníka bezpochyby výhodnější být
účastníkem například notářského zápisu o zápůjčce než notářského zápisu o zápůjčce se
svolením k vykonatelnosti.
Od 1. 1. 2009 byl NŘ také doplněn o ustanovení § 71c upravující vztah notářského
zápisu se svolením k vykonatelnosti a evropského exekučního titulu dle NařEvExTitul. Této
problematice se věnuji v dalších částech své práce.

17

JINDŘICH, Miloslav. Úvaha o smluvních exekučních titulech s důrazem na dohody o splnění nároku se
svolením k vykonatelnosti a na pravidla jejich pořizování. Komorní listy. 2010, č. 3. s. 5. ISSN 1805-1081.
18
JINDŘICH, Miloslav. Notářský zápis o hmotněprávním úkonu jako exekuční titul – úvaha de lege ferenda. AD
NOTAM. 2007, roč. 14, č. 5. s. 135. ISSN 1211-0558.
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2 Fáze

sepisování

notářského

zápisu

se

svolením

k

vykonatelnosti
Těžiště právní úpravy notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti se nachází v § 71a
až § 71c NŘ a je systematicky zařazeno v NŘ do Části šesté: Zvláštní ustanovení o notářské
činnosti, Oddílu prvního: Sepisování notářských zápisů o právních jednáních. Notářský zápis
se svolením k vykonatelnosti je tedy speciálním druhem notářského zápisu o právním jednání.
§ 6 NŘ dále stanovuje, že notářské zápisy, stejnopisy notářských zápisů a výpisy z notářských
zápisů jsou, pokud splňují náležitosti stanovené zákonem, veřejnými listinami.
Z nejobecnějšího pohledu je tedy notářský zápis se svolením k vykonatelnosti veřejnou
listinou, v rámci veřejných listin se řadí mezi notářské zápisy a v množině notářských zápisů
pak spadá mezi notářské zápisy o právním jednání. Tato kategorizace je důležitá především
z hlediska náležitostí, které musí notářský zápis se svolením k vykonatelnosti splňovat. Při
jeho sepisování je totiž nutné splnit nejen náležitosti stanovené v § 71a až § 71c NŘ, ale dále
též zejména náležitosti kladené právními předpisy na institut veřejných listin, notářských
zápisů a konečně i notářských zápisů o právním jednání.
V této kapitole se budu věnovat nejprve obecně notářskému zápisu jako veřejné listině,
poté notářskému zápisu o právním jednání a následně již jednotlivým druhům notářského
zápisu se svolením k vykonatelnosti.

2.1 Notářský zápis jako veřejná listina
V oblasti občanského práva nalezneme zákonnou definici veřejné listiny ve dvou
právních předpisech. První, starší definici poskytuje § 134 OSŘ, který rozlišuje dvě skupiny
veřejných listin. Do první skupiny se řadí listiny vydané soudy a státními orgány v mezích
jejich pravomocí, do druhé skupiny patří listiny, o nichž zvláštní předpis stanoví, že jsou
listinami veřejnými. V případě notářských zápisů tak činí § 6 NŘ, který prohlašuje notářské
zápisy, jejich stejnopisy a výpisy za veřejné listiny.
Toto zákonné ustanovení přiznává veřejným listinám presumpci pravosti a správnosti,
pokud není prokázán opak. Tím je v právním řádu zakotvena vyšší důkazní síla veřejné listiny
oproti listině soukromé 19 . Nedostatečnou se tato zákonná definice, s ohledem na institut
19

J. BUREŠ. In: DRÁPAL, Ljubomír, Jaroslav BUREŠ a kol. Občanský soudní řád I, II komentář. 1. vydání.
Praha: C.H. Beck, 2009. s. 929. ISBN 978-80-7400-107-9.
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notářského zápisu o právním jednání, jeví v části hovořící o tom, že veřejné listiny potvrzují,
že jde o nařízení nebo prohlášení orgánu, který listinu vydal. Podle čistě jazykového výkladu
této části ustanovení § 134 OSŘ by za veřejnou listinu nebylo možné považovat notářské
zápisy o právním jednání, neboť v jejich případě se nejedná o nařízení ani prohlášení. V
notářském zápisu o právním jednání, tedy i v notářském zápisu se svolením k vykonatelnosti,
notář zachycuje projev vůle stran, účastníků notářského zápisu.
Odpověď na tento nedostatek zákonné definice dává historický výklad zmíněného
ustanovení OSŘ. Vzhledem k tomu, že v době vzniku OSŘ neexistovalo notářství v dnešní
podobě, tedy jako svobodné právnické povolání, ale namísto notářů zde vykonávali působnost
státní notáři státních notářství, byly notářské zápisy sepisované státními notáři podle této
zmíněné definice veřejnými listinami, protože státní notářství byla státními orgány20.
Odlišnou definici veřejné listiny nabízí OZ v § 567 a § 568. I podle OZ zůstává
zachováno dělení veřejných listin na listiny vydané orgánem veřejné moci a listiny, které za
veřejné prohlásí zákon, pokud taková listina není pro vady stižena nicotností. Stejně jako
v případě definice v OSŘ i OZ zachovává pro veřejné listiny domněnku pravosti a správnosti,
dokud není prokázán opak.
V případě OZ však již zákonodárce pamatoval právě i na notářské zápisy o právních
jednáních, neboť § 568 odst. 2 OZ uvádí, že veřejná listina může zachycovat projev vůle
osoby při právním jednání. Zároveň zákon požaduje, aby taková veřejná listina byla
jednajícím podepsána. Tato skutečnost je v případě notářských zápisů se svolením
k vykonatelnosti splněna, protože podle § 63 odst. 1 písm. h) NŘ obsahuje každý notářský
zápis podpisy účastníků nebo jejich zástupců, svědků, důvěrníků a tlumočníků. Takové
veřejné listině opět svědčí domněnka pravosti.
Notářský zápis je tak podle definic v OSŘ i OZ veřejnou listinou a svědčí mu
domněnka pravosti a správnosti, pokud není prokázán opak. Dokonce v oblasti občanského
práva se notářský zápis považuje za nejvýznamnější veřejnou listinu21.
Z pohledu procesního práva je důležitá vyšší právní síla veřejné listiny. Osoba, která
by veřejnou listinu napadla, musí unést břemeno tvrzení i břemeno důkazní. Nepostačí totiž
20

JINDŘICH, Miloslav. Veřejné listiny – stěžejní úloha notářství. AD NOTAM. 2010. roč. 17, č. 1. s. 3. ISSN
1211-0558.
21
M. ZUKLÍNOVÁ. In: DVOŘÁK, J., J. ŠVESTKA, M. ZUKLÍNOVÁ a kol. Občanské právo hmotné. Svazek
1. Díl první: Obecná část. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2013. s. 163. ISBN 978-80-7478-326-5.
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samotné popření pravosti veřejné listiny. V případě, že se této osobě však podaří vzbudit
pochybnost o pravosti veřejné listiny, bude na osobě, v jejíž prospěch veřejná listina svědčí,
aby prokázala pravost veřejné listiny22.
S veřejnou listinou je tak spojena i právní jistota, kterou poskytuje subjektům,
v jejichž prospěch svědčí. Pokud by totiž nastal spor, protistraně nebude stačit předložit
soukromou listinu23, jejíž obsah by si odporoval s obsahem veřejné listiny. V takovém případě
by protistrana důkazní břemeno neunesla.
Dělení listin na listiny soukromé a veřejné je v našem jakožto kontinentálním právním
řádu tradiční. Notářské zápisy jako veřejné listiny přispívají ke stabilitě právních vztahů a
k právní jistotě 24 . Jejich sepisování je státem svěřeno notářům, tedy právně vzdělaným
osobám, organizovaným v profesní organizaci s nuceným členstvím, svázaným přísnými
stavovskými pravidly a podléhajícím pečlivému výběru. Jen tak je dle mého názoru možné
presumovat pravost a správnost tohoto druhu veřejných listin.
Se svěřením pravomoci sepisovat notářské zápisy na subjekt odlišný od státu také
dochází k tomu, že náklady na tento druh veřejných listin nenese stát, ale právě notář. Veřejné
rozpočty nejsou zatíženy náklady souvisejícími se sepisováním notářských zápisů a v případě
notářských zápisů se svolením k vykonatelnosti navíc v mnoha případech nebude ohledně
plnění v nich obsažných probíhat civilní řízení nalézací. Z finančního hlediska se pro stát
jedná o výhodný stav.

2.2 Notářský zápis o právním jednání
Jak již bylo uvedeno shora, je sepisování notářských zápisů o právním jednání podle §
62 odst. 1 NŘ svěřeno notářům. V rámci notářské činnosti, do níž se řadí i sepisování
notářských zápisů o právním jednání a notářských zápisů vůbec, je notář povinen dodržovat
některé základní právní zásady související s činností notáře. Mezi ně patří povinnost
vykonávat notářskou činnost dle § 2 NŘ nestranně a podle § 5 NŘ nezávisle. Jak uvádí § 52
NŘ, notář je při notářské činnosti vázán zákony a dalšími obecně závaznými právními
předpisy. Podle § 53 NŘ a contrario má notář k žádosti žadatele povinnost sepsat notářský
22

M. HROMADA. In. SVOBODA, K., P. SMOLÍK, J. LEVÝ, R. ŠÍNOVÁ a kol. Občanský soudní řád.
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 468. ISBN 978-80-7400-506-0.
23
Soukromou listinu vymezuje OZ v § 565 a § 566.
24
JINDŘICH, Miloslav. Veřejné listiny – stěžejní úloha notářství. AD NOTAM. 2010. roč. 17, č. 1. s. 3. ISSN
1211-0558.
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zápis. Odmítnout jeho sepsání je možné jen z taxativně stanovených důvodů, mezi které patří
zejména rozpor se zákonem nebo jiným obecně závazným právním předpisem. Z důvodu
zachování zásady nestrannosti a nezávislosti notáře má notář povinnost odmítnout sepsat
notářský zápis také pokud je on, osoba jemu blízká, či zaměstnanec notáře osobně zúčastněn
na věci.
S ohledem na skutečnost, že v rámci sepisování notářských zápisů se svolením
k vykonatelnosti je povinností notáře odmítnout jeho sepsání, pokud by byl takový notářský
zápis v rozporu se zákonem a jiným obecně závazným právním předpisem, je tímto částečně
zajištěna ochrany dlužníka jako slabší smluvní strany. Notář totiž obligatorně zkoumá, zda
hmotněprávní jednání, které zakládá závazek, není v rozporu s právními předpisy, tedy
zkoumá například, jestli závazek vůbec vznikl, výši smluvní pokuty či přípustnost úroku
z prodlení. Pokud dojde k závěru, že by sepsání takového notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti bylo v rozporu se zákonem, má povinnost odmítnout jeho sepsání.
Domnívám se, že tím je zajištěn základní standard ochrany dlužníka. Ten se
dobrovolně vzdává možnosti, aby mohl uplatnit svá práva v rámci civilního řízení nalézacího.
I když není ohledně povinností obsažených v notářském zápise se svolením k vykonatelnosti
civilní řízení nalézací vyloučeno, tak je namístě, aby ochrana jeho práv byla zajištěna již
v rámci sepisování notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, nikoliv až při nařizování
soudního výkonu rozhodnutí či pověření soudního exekutora k vedení exekuce, nebo ještě
později v rámci návrhu na zastavení exekuce nebo soudního výkonu rozhodnutí.
Notářský zápis (či jeho část), který by byl v rozporu se zákonem, by byl stižen vadou a
nikdy by se nemohl stát vykonatelným. V tomto smyslu se vyjádřil ve vztahu ke smluvním
úrokům z prodlení Nejvyšší soud usnesením ze dne 1. 7. 2011, sp. zn. 20 Cdo 2169/2009, ve
kterém uvedl: „Není-li v notářském zápise určena doba plnění ve vztahu ke smluvním úrokům
z prodlení, nemůže být v tomto rozsahu notářský zápis vykonatelný.“ Z uvedeného lze dovodit,
že zajištění souladu obsahu notářského zápisu s hmotným právem je povinností notáře, jehož
nedodržení má v případě notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti za následek
nevykonatelnost části či celého notářského zápisu.
Zákonné procesní podmínky jsou důležité také s ohledem na skutečnost, že notářský
zápis je veřejnou listinou. Stát, který přenesl pravomoc sepisovat tento druh veřejné listiny na
notáře, zároveň zajišťuje, aby osoby měly dostupnou možnost nechat si sepsat notářský zápis.
13

Notář na žádost účastníka musí notářský zápis sepsat. V žádném případě nesmí s ohledem na
možný výdělek preferovat určité klienty či určité druhy úkonů25.
Zároveň jsou prostřednictvím těchto podmínek zákonodárcem stanoveny obecné
mantinely, v jejichž mezích lze notářský zápis sepsat. Mezi ně patří právě uvedená zásada
zákonnosti, nestrannosti a nezávislosti notáře. Z toho vyplývá, že při sepisování notářského
zápisu stojí notář mezi stranami, nepracuje pro klienta a vázán jeho pokyny je pouze v rámci
poskytování právní pomoci, nikoliv při sepisování notářských zápisů 26. Účastníci notářského
zápisu mají rovné postavení, a to i v případě, že notář sepisuje notářský zápis pouze na žádost
jednoho z nich. Taková situaci nastává v praxi při sepisování notářských zápisů se svolením k
vykonatelnosti velmi často, protože právě věřitel bude mít právní zájem na sepsání notářského
zápisu se svolením k vykonatelnosti, neboť se tím zajišťuje pro případ, že dlužník své
povinnosti nebude řádně a včas plnit.
Jsem přesvědčen, že tyto základní procesní zásady je nutné při sepisování notářského
zápisu vždy bezvýhradně splnit. Pokud by došlo k jejich porušení, nesmí notář notářský zápis
vůbec sepsat. V případě, že by tak učinil, bude takový notářský zápis stižen vadou, která u
notářských zápisů se svolením k vykonatelnosti způsobí jejich nevykonatelnost.
Kromě uvedených procesních zásad musí každý notářský zápis splňovat formální
podmínky předepsané NŘ.
Z nejobecnější roviny musí každá notářská listina27 být v souladu s § 58 NŘ, tedy být
sepsána v českém jazyce, nesmí obsahovat zkratky, které nejsou všeobecně užívány. Datum
sepsání notářského listiny, výše peněžitého plnění, délka lhůt a spoluvlastnický podíl musí být
vypsán číslem i slovy, označení stran nesmí být vypsáno jinak než slovy. Každá notářská
listina musí být opatřena podpisy svědků, důvěrníků a tlumočníků, a to před podpisem notáře
a otiskem jeho úředního razítka. Z notářské listiny také musí být zřejmé, kterým notářem byla
sepsána (podrobně jsou tyto náležitosti upraveny v § 58, 59 a 61 NŘ).
Vedle obecných náležitostí kladených na každou notářskou listinu, musí notářský
zápis o právním jednání obsahovat zvláštní náležitosti stanovené v § 63 NŘ. Mezi ně patří
uvedení místa, dne, měsíce a roku právního jednání, jména a příjmení notáře a jeho sídla,
25

BUREŠ, Jan. Odmítnutí úkonu, odpovědnost notáře. AD NOTAM. 2013, roč. 20, č. 4. s. 18. ISSN 1211-0558.
§52 věta druhá NŘ.
27
Notářskými listinami jsou podle §6 NŘ notářské zápisy, jejich stejnopisy, výpisy z notářských zápisů a listiny
o ověření sepsané podle NŘ.
26
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identifikační údaje účastníků, jejich zástupců, svědků, důvěrníků a tlumočníků, prohlášení o
svéprávnosti účastníka, údaj o tom, že byla notáři prokázána totožnost účastníků, obsah
právního jednání, údaj o tom, že byl notářský zápis po přečtení účastníky schválen a podpisy
účastníků nebo jejich zástupců, svědků, důvěrníků případně též tlumočníků.
S ohledem na skutečnost, že notářský zápis je veřejnou listinou, je nutné splnit veškeré
shora uvedené formální náležitosti. V opačném případě hrozí, že takový zápis bude stižen
vadou, a tedy nebude považován za veřejnou listinou. V případě notářských zápisů se
svolením k vykonatelnosti zaujala rozhodovací praxe soudů přísně formalistický přístup k
posuzování splnění jejich zákonných náležitostí. To dokládá například usnesení Nejvyššího
soudu ze dne 3. 10. 2001, sp. zn. 21 Cdo 1012/2000, ve kterém Nejvyšší soud vyjádřil závěr,
že notářský zápis musí výslovně obsahovat označení způsobu, jakým notář zjistil totožnost
účastníků v souladu s § 63 písm. e) NŘ28. Nepostačuje pouhé uvedení, že totožnost účastníků
byla notáři prokázána předepsaným či zákonným způsobem. Pokud notářský zápis tuto
podmínku nesplňuje, nesplňuje ani formální náležitosti na něj kladené.

2.3 Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti podle § 71a odst. 1 NŘ
Stávající podoba zákonné úpravy § 71a až § 71c NŘ byla zavedena novelou NŘ
k 1. 7. 2009. Původní procesní dohoda obsažená v těchto paragrafech byla přesunuta do § 71b
NŘ a § 71a NŘ byl doplněn o dva nové druhy notářských zápisů se svolením
k vykonatelnosti.
V souvislosti s rekodifikací občanského práva přijetím OZ došlo s účinností
od 1. 1. 2014 k novelizaci NŘ zákonem č. 303/2013 Sb., kterým byl v NŘ mimo jiné termín
právní úkon nahrazen termínem právní jednání. V současnosti tak § 71a odst. 1 NŘ zní:
„Notářský zápis o právním jednání, ve kterém se účastník zaváže splnit peněžitý dluh
vyplývající ze zakládaného závazkového právního vztahu právním jednáním, o kterém je
notářský zápis, může obsahovat svolení zavázaného účastníka, aby byl podle tohoto zápisu
nařízen a proveden výkon rozhodnutí (vedena exekuce) a aby byl takový notářský zápis
exekučním titulem, jestliže svou povinnost řádně a včas nesplní. Obsahem právního jednání, o
kterém je takový notářský zápis, musí být i výše dluhu a lhůta pro plnění.“

28

§ 63 písm. e) NŘ ve znění účinném v době vydání usnesení Nejvyššího soudu zp. zn. 21 Cdo 1012/2000
ukládal notářům jako povinnost uvést v notářském zápisu: “údaj, jak byla ověřena totožnost účastníků, svědků,
důvěrníků a tlumočníků,”
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2.3.1 Obecné znaky
Notářský zápis podle ustanovení § 71a odst. 1 NŘ zakládá závazkový právní poměr
mezi účastníky notářského zápisu. Obsahem tohoto druhu notářského zápisu je tedy
hmotněprávní závazek, kterým bude nejčastěji zápůjčka, úvěr či koupě, ale není vyloučeno,
aby jím byl i jakýkoliv jiný druh závazku. V tomto ohledu je jedinou podmínkou povaha
dluhu plynoucího z tohoto závazku. Podle ustanovení § 71a odst. 1 NŘ lze sepsat pouze
notářské zápisy, ve kterých se jedna strana zaváže splnit peněžitý dluh. Oproti širokému pojetí
obsahu notářského zápisu o dohodě se svolením k vykonatelnosti podle § 71b NŘ, jehož
obsahem může být i jiný než peněžitý nárok, tak bylo v případě notářského zápisu podle § 71a
odst. 1 NŘ zákonodárcem zvoleno užší pojetí.
Tím je vyloučeno, aby hmotněprávním závazkem v notářském zápisu se svolením
k vykonatelnosti podle § 71a odst. 1 NŘ byla například směna. Stejně tak nemůže být
obsahem takového notářského zápisu povinnost vyklizení nemovité věci.
Z dikce zákonného ustanovení vyplývá, že účastníky notářského zápisu budou
nejméně dvě osoby, neboť závazek mezi sebou mohou uzavřít právě nejméně dvě osoby.
Podle ustanovení § 71a odst. 1 NŘ tak nelze sepsat jednostranné uznání dluhu ve formě
notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti.
V praxi tedy notáře žádají o sepsání tohoto druhu notářského zápisu osoby, mezi nimiž
do té doby závazkový právní poměr, ohledně kterého má být notářský zápis sepsán,
neexistuje. Nejčastěji půjde o nepravidelné závazky, jelikož instituce, kterým často vznikají
pohledávky za jejich klienty, zejména banky, družstevní záložny nebo pojišťovny, spíše sepíší
smlouvu o hmotněprávním závazku ve formě soukromé listiny. Pokud by totiž nechávaly
sepisovat každou takovou smlouvu notářem, vznikaly by tím nepochybně vysoké náklady.
Proto tyto subjekty spíše přistoupí k sepsání notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti
až za situace, kdy druhá smluvní strana poruší podmínky smlouvy, neplní své povinnosti nebo
se dostane do prodlení. V takovém případě je namístě sepsání jiného druhu notářského zápisu
se svolením k vykonatelnosti, a to uznání dluhu podle § 71a odst. 2 NŘ či procesní dohody ve
formě notářského zápisu podle § 71b NŘ29.

29

BUREŠ, Jan. Notářský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti. AD NOTAM. 2013, roč. 20, č. 2. s. 30. ISSN
1211-0558.
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Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti podle § 71a odst. 1 NŘ může sepsat notář
či jeho zástupce30. Oproti notářskému zápisu o dohodě se svolením k vykonatelnosti podle §
71b NŘ byl zákonodárcem zvolen odlišný přístup, jelikož podle § 23 písm. a) NŘ může být
notářský kandidát pověřen k sepisování notářských zápisu podle § 71b NŘ. Ve vztahu
k notářskému zápisu podle § 71a odst. 1 NŘ toto oprávnění NŘ notářským kandidátům
nedává. V rámci novely NŘ zákonem č. 7/2009 Sb., bylo dokonce navrhováno, aby oprávnění
sepisovat notářský zápis o dohodě se svolením k vykonatelnosti mohli získat i notářští
koncipienti 31 . Tato změna však nebyla přijata, a tak v současnosti nemůže být notářský
koncipient notářem pověřen k sepisování žádného z druhů notářských zápisů se svolením
k vykonatelnosti.
Odměnu náležející notáři ze sepsání tohoto druhu notářského zápisu upravuje
Notářský tarif. Její výše je závislá na tarifní hodnotě, tedy hodnotě předmětu úkonu. Jelikož
notářský zápis podle § 71a odst. 1 NŘ lze sepsat pouze ohledně peněžitého dluhu, je tarifní
hodnotou právě výše peněžitého dluhu. Minimální výše odměny je Notářským tarifem
stanovena na částku 1000 Kč.

2.3.2 Zvláštní náležitosti notářského zápisu
Mezi povinné náležitosti notářského zápisu sepsaného podle § 71a odst. 1 NŘ patří
uvedení výše dluhu, lhůty pro plnění a svolení zavázaného účastníka, aby byl podle tohoto
zápisu nařízen a proveden výkon rozhodnutí (vedena exekuce) a aby byl takový notářský
zápis exekučním titulem, jestliže svou povinnost řádně a včas nesplní. Kromě těchto
obligatorních náležitostí, které stanovuje výše uvedené ustanovení NŘ, je třeba splnit i obecné
náležitosti kladené zákonem na notářský zápis a veřejnou listinu obecně.
Ohledně hmotněprávního závazku obsaženého v notářském zápisu se, vyjma
skutečnosti, že obsahem musí být peněžitý dluh, NŘ nezmiňuje, neboť tyto náležitosti stanoví
hmotné právo, především tedy OZ a jiné právní předpisy. Při sepisování notářského zápisu
podle § 71a odst. 1 NŘ tak bude nutné splnit i podstatné náležitosti kladené na zakládaný
závazkový právní poměr hmotným právem.

30

Upraveno v §24 NŘ. Jedná se o notářského kandidáta ustanoveného příslušnou notářskou komorou k
zastupování notáře.
31
Důvodová zpráva k zákonu č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony.
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2.4 Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti podle § 71a odst. 2 NŘ
Stejně jako v případě notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti podle § 71a
odst. 1 NŘ, byl i notářský zápis podle odstavce druhého stejného paragrafu zařazen do NŘ
1. 7. 2009 novelou provedenou zákonem č. 7/2009 Sb. Touto novelou byl vyslyšen požadavek
praxe na umožnění sepisovat jednostranné uznání dluhu ve formě notářského zápisu se
svolením k vykonatelnosti, neboť po vydání usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 4. 1999,
sp. zn. 21 Cdo 2020/98, a následné novele NŘ zákonem č. 30/2000 Sb. nebylo možné tento
specifický druh notářského zápisu sepisovat32. Cílem výše uvedené novely NŘ z roku 2009
bylo především zjednodušení podmínek pro sepisování notářských zápisu se svolením
k vykonatelnosti a umožnění sepisovat ve formě notářského zápisu jednostranná uznání dluhu
se svolením k vykonatelnosti33.
Současná právní úprava notářského zápisu podle § 71a odst. 2 NŘ zní: “Notářský zápis
o právním jednání, kterým je uznání peněžitého dluhu, může obsahovat svolení zavázaného
účastníka, aby podle tohoto zápisu byl nařízen a proveden výkon rozhodnutí (vedena exekuce)
a aby byl takový notářský zápis exekučním titulem, jestliže svou povinnost řádně a včas
nesplní. Obsahem právního jednání, o kterém je takový notářský zápis, musí být vedle výše
dluhu, označení právního důvodu dluhu a osoby věřitele také lhůta pro zaplacení dluhu a
povinnost účastníka zaplatit dluh ve lhůtě.“

2.4.1 Obecné znaky
Účastníkem tohoto notářského zápisu je pouze jedna osoba, která uznává peněžitý
dluh a svoluje k vykonatelnosti notářského zápisu. Z uvedeného vyplývají, že v rámci
sepisování tohoto notářského zápisu není možné založit závazkový právní poměr. Ten musí
existovat již v době sepisování notářského zápisu podle § 71a odst. 2 NŘ. Jelikož NŘ v této
souvislosti neupravuje podmínky vzniku závazkového právního poměru, může být takový
poměr založen veřejnou, ale i soukromou listinou.
Vzhledem k tomu, že účastníkem je pouze dlužník, není možné, aby notářský zápis
podle § 71a odst. 2 NŘ měnil závazkový právní poměr34. V případě, že strany závazkového
32

Bylo možné sepisovat jen notářský zápis o dohodě se svolením k vykonatelnosti, která je v současnosti
upravena v § 71b NŘ.
33
Důvodová zpráva k zákonu č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony.
34
BUREŠ, Jan. Notářský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti. AD NOTAM. 2013, roč. 20, č. 2. s. 30. ISSN
1211-0558.
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právního poměru, z něhož dlužník uznává dluh, potřebují modifikovat závazkový právní
poměr, budou muset nejprve mezi sebou uzavřít dodatek, ve kterém si mezi sebou upraví jimi
požadovaná práva a povinnosti. Opět nejsou omezeni formou a mohou tedy tento dodatek
uzavřít i ve formě soukromé listiny. Následně je možné sepsání notářského zápisu o uznání
peněžitého dluhu se svolením k vykonatelnosti.
Na druhou stranu je účastník notářského zápisu opět, stejně jako v případě notářského
zápisu podle § 71a odst. 1 NŘ, omezen na uznání pouze dluhu peněžitého, nikoliv jiného
nároku.
Sepisování tohoto druhu notářského zápisu je NŘ svěřeno pouze notáři nebo jeho
zástupci. Je tedy vyloučeno, aby notářský zápis podle § 71a odst. 2 NŘ sepsal notářský
koncipient či notářský kandidát.
Stejně jako v případě notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti sepsaného podle
§ 71a odst. 1 NŘ, i u notářského zápisu podle § 71a odst. 2 NŘ náleží notáři odměna za jeho
sepsání, jejíž výše se vypočítá podle Notářského tarifu. Odměna se počítá z celkového dluhu,
který je notářským zápisem uznáván. Notářským tarifem je tento druh notářského zápisu však
cenově zvýhodněn, neboť odměna notáře vypočtená dle pravidel Notářského tarifu se
následně snižuje o jednu třetinu. Zároveň je však stanovena i minimální odměna za sepsání
notářského zápisu podle § 71a odst. 2 NŘ, a to ve výši 2000 Kč.

2.4.2 Zvláštní náležitosti notářského zápisu
NŘ nad rámec obecných náležitostí kladených na notářský zápis stanoví speciální
náležitosti, které musí obsahovat notářský zápis podle § 71a odst. 2 NŘ. Mezi ně patří
uvedení výše dluhu, označení právního důvodu dluhu, lhůty pro zaplacení dluhu a povinnost
účastníka zaplatit dluh ve lhůtě. Protože věřitel není účastníkem notářského zápisu a není tak
uveden v úvodní části notářského zápisu 35 , klade NŘ povinnost uvést dále osobu věřitele.
Také je požadováno výslovného svolení zavázaného účastníka k tomu, aby byl podle tohoto
zápisu nařízen a proveden výkon rozhodnutí (vedena exekuce) a aby byl takový notářský
zápis exekučním titulem, jestliže svou povinnost řádně a včas nesplní.
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Kromě těchto náležitostí musí uznání dluhu obsažené v notářském zápisu splňovat
hmotněprávní náležitosti předepsané v § 2053 OZ. Ten stanoví, že prohlášení o uznání dluhu
musí být učiněno v písemné formě a musí jím být dluh uznán co do důvodu a výše. Výše
dluhu i právní důvod dluhu jsou obligatorními náležitostmi notářského zápisu podle § 71a
odst. 2 NŘ. Nebylo tak tomu vždy, neboť NŘ až do konce roku 2013 požadoval v rámci
sepisování tohoto druhu notářského zápisu uvedení skutečnosti, na nichž se pohledávka
zakládá namísto uvedení právního důvodu dluhu. Tím vznikaly problémy s výkladem, neboť
některými odborníky byla tato část ustanovení § 71a odst. 2 NŘ shledávána mírnější
z hlediska požadovaných náležitostí oproti náležitostem úpravy hmotněprávní 36 . Tento
výkladový problém však byl odstraněn novelizací NŘ zákonem č. 303/2013 Sb. s účinností od
1. 1. 2014.
Následek uznání dluhu upravuje § 639 OZ, který stanoví, že se právo, ohledně kterého
dlužník uznal dluh, promlčí za deset let. V případě, že uznání dluhu obsahuje i dobu plnění
dluhu, promlčí se právo za deset let od posledního dne této doby. Jelikož je lhůta pro
zaplacení dluhu obligatorní náležitostí uznání dluhu ve formě notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti, promlčí se právo, ohledně které je notářský zápis sepisován po deseti letech
od uplynutí lhůty pro zaplacení.
Na případy uznání již promlčeného práva pamatuje § 653 odst. 1 OZ. V takovém
případě opět běží deseti letá promlčecí lhůta. Na druhou stranu však nelze podle ustanovení §
71a odst. 2 NŘ uznat dluh pod podmínkou, že teprve vznikne. V daném případě je totiž
namístě sepsání jiného notářského zápisu, a to notářského zápisu podle § 71a odst. 1 NŘ37.
Při sepisování tohoto druhu notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti je nutné
přihlédnout i k značnému množství rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, která doplňují
strohá ustanovení OZ a NŘ.
Není tak vyloučeno, aby účastník uznával dluh opakovaně. Takto uzavřelo
občanskoprávní kolegium Nejvyššího soudu ve svém starším stanovisku ze dne 7. 9. 1960, sp.
zn. Cp 119/60.
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Ohledně vztahu jistiny a příslušenství dluhu vyjádřil Nejvyšší soud rozsudkem sp. zn.
33 Cdo 3029/2011 ze dne 22. 9. 201l závěr, že: „Neplatí přitom, že uzná-li dlužník jistinu
dluhu, automaticky tím uznává i jeho příslušenství.“ Bude tedy na místě, aby notářský zápis
sepsaný podle § 71a odst. 2 NŘ upravoval i tuto problematiku.
V jiném, dřívějším rozhodnutí, a to v rozsudku ze dne 18. 12. 2008, sp. zn. 29 Odo
1663/2006 Nejvyšší soud uvedl: „Je-li pohledávka promlčena, je věcí dlužníka, v jakém
rozsahu svůj závazek uzná. Může například uznat jen část jistiny, jen část příslušenství, jen
příslušenství neb jen jistinu. Uzná-li dlužník promlčený závazek jen co do jistiny, nemá to bez
dalšího za následek uznání již promlčeného (jako celek) příslušenství, tvořeného úroky z
prodlení.“ Dlužník tedy v rámci notářského zápisu může například uznat jen úroky z prodlení
či jejich část, nikoliv celý dluh.

2.5 Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti podle § 71b NŘ
Původ tohoto druhu notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti leží ve výkladu
ustanovení § 274 písm. e) OSŘ provedeným Nejvyšším soudem38. Toto ustanovení OSŘ v
minulosti jako jediné upravovalo institut notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti.
Výše uvedené usnesení Nejvyššího soudu později dostalo zákonnou podobu, a to
novelizací NŘ k 1. 1. 2011. Na dlouho dobu se tak procesní dohoda stala jediným druhem
notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, který bylo možné sepisovat.
Současná právní úprava stanoví v § 71b odst. 1 NŘ: „Notář sepíše na žádost notářský
zápis o dohodě, kterou se účastník zaváže splnit pohledávku nebo jiný nárok druhého
účastníka vyplývající ze závazkového právního vztahu, v níž svolí, aby podle tohoto zápisu byl
nařízen a proveden výkon rozhodnutí (vedena exekuce) a aby byl takový notářský zápis
exekučním titulem, jestliže svou povinnost řádně a včas nesplní.“

2.5.1 Obecné znaky
Již ze samotného zákonného ustanovení upravující tento druh notářského zápisu je
znatelná nekonzistence vůči úpravě notářských zápisů se svolením k vykonatelnosti podle §
71a NŘ. Notářský zápis sepsaný podle § 71b NŘ je koncipován jako následná procesní
dohoda subjektů závazkového právního poměru. Notářským zápisem podle § 71b NŘ
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závazkový právní poměr nelze založit a účastníci požadují sepsání notářského zápisu pouze
z jediného důvodu. Tím je institut vykonatelnosti notářského zápis39.
Notářský zápis sepsaný podle § 71b NŘ není hmotněprávní povahy, tedy nezakládá
ani nemění závazkový právní poměr mezi subjekty notářského zápisu. V tomto smyslu se
vyjádřil Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 10. 10. 2000, sp. zn. 21 Cdo 267/2000. Tento svůj
závěr Nejvyšší soud potvrdil například v usnesení velkého senátu Občanskoprávního
a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 11. 2. 2015, sp. zn. 31 Cdo 2184/2013, v němž
mimo jiné uvedl: „Dohodou oprávněné a povinné osoby, obsaženou v notářském zápisu se
svolením k vykonatelnosti, závazkové právní vztahy nevznikají, nemění se a ani nezanikají.
Dohoda podle § 71a NŘ40 proto nemá (sama o sobě) hmotněprávní povahu.“
S tím souvisí i možnost či nemožnost ujednat v rámci procesní dohody ve formě
notářského zápisu podle § 71b NŘ změnu závazkového právního poměru mezi subjekty, tedy
například změnu výše jistiny, doby plnění, či výše úroků.
Lze se přiklonit k názoru, že dohoda ve formě notářského zápisu podle § 71b NŘ musí
být v souladu s hmotněprávním titulem. Pokud tedy budou žadatelé o sepsání notářského
zápisu požadovat při sepisování notářského zápisu podle § 71b NŘ zároveň provedení změny
závazku, nebude jim možné vyhovět. Řešení této situace spočívá v uzavření dodatku mezi
smluvními stranami ohledně změny závazku a teprve následného sepsání notářského zápisu
podle § 71b NŘ41. Ohledně doby plnění však platí řečené pouze za situace, že pohledávka
dosud není splatná. V případě, že splatnost pohledávky již nastala, procesní dohodou podle §
71b NŘ účastníci sjednají novou dobu plnění42.
Opačné právní názory hovoří o tom, že v notářském zápisu podle § 71b NŘ lze
nejenom závazek měnit, ale že lze závazkový právní poměr dokonce založit43.
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Domnívám se, že takový názor je nesprávný, a to především s ohledem na povahu
procesní dohody ve formě notářského zápisu podle § 71b NŘ. Ta je striktně procesního
charakteru a nemá hmotněprávní účinky. Nemůže tedy měnit či dokonce zakládat
hmotněprávní vztah mezi účastníky notářského zápisu.
Velkou výhodou tohoto druhu notářského zápisu je možnost uzavírat procesní dohodu
i ohledně jiného nároku než peněžitého, ačkoliv je pravděpodobné, že peněžité pohledávky
budou v praxi převládat.
Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti podle § 71b NŘ může kromě notáře a
jeho zástupce sepisovat také notářský kandidát. Ten však musí být k sepisování notářských
zápisů písemně pověřen notářem v souladu s § 23 NŘ. Je tak na konkrétních notářích, zda
pověří notářské kandidáty v jejich kancelářích k sepisování notářských zápisů podle § 71b
NŘ, nebo nikoliv.
Výše odměny notáře za sepsání notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti podle
§ 71b NŘ se vypočítává stejně jako v případě notářských zápisů podle § 71a NŘ, tedy
v souladu s Notářským tarifem z výše předmětu úkonu. Výsledná odměna se však opět
snižuje o jednu třetinu, s tím že nejnižší možná výše odměny může činit 2000 Kč.

2.5.2 Zvláštní náležitosti notářského zápisu
Obligatorní náležitosti stanoví § 71b odst. 2 NŘ. Patří mezi ně označení osob, které
dohodu uzavírají, tedy označení osoby oprávněné a povinné, dále musí dohoda obsahovat
skutečnosti, na nichž se pohledávka nebo jiný nárok zakládá, předmět a dobu plnění.
Podstatnou náležitostí zůstalo i prohlášení osoby povinné o svolení k vykonatelnosti zápisu.
Tyto náležitosti je nutné bezvýhradně splnit, neboť jakýkoliv nedostatek by
způsoboval vadu notářského zápisu, jejímž důsledkem by byla nevykonatelnost notářského
zápisu. V tomto smyslu uzavřel ve vztahu k chybějící době plnění Nejvyšší soud v usnesení
ze dne 22. 7. 2004, sp. zn. 20 Cdo 928/2004: „Nelze mít notářský zápis (i kdyby ostatní
náležitosti byly v něm obsaženy) za materiálně vykonatelný již tehdy, není-li v něm uvedeno,
dokdy má být povinnou osobou plněno.“
Vzhledem k tomu, že procesní dohoda, která svým způsobem připomíná soudní smír a
je dohodou následnou, tedy je uzavřena až za situace, kdy mezi účastníky notářského zápisu
existuje závazkový právní poměr, je otázkou, zda notář sepisující dohodu ve formě
23

notářského zápisu podle § 71b NŘ vychází z pouhého tvrzení účastníků. NŘ neukládá
povinnost notáři předložit právní titul vzniku závazku. To by samozřejmě nabylo možné
v případě uzavření smlouvy v ústní formě. Z tohoto pohledu by se dalo dojít k závěru, že
notář opravdu sepíše tento notářský zápis na základě tvrzení účastníků bez dalšího. Jak již
bylo uvedeno v kapitole 2.2 této práce, notář je při sepisování notářských zápisů vázán
zákony a dalšími obecně závaznými právními předpisy. S ohledem na tuto skutečnost je
zjevné, že při sepisování dohody ve formě notářského zápisu podle § 71b NŘ notář musí
obligatorně zkoumat, zda tvrzení účastníků jsou v souladu se zákony a jinými právními
předpisy. V opačném případ je povinen sepsání notářského zápisu odmítnout44.
Fakultativní náležitosti tohoto druhu notářského zápisu stanoví § 71b odst. 3 NŘ.
Dohoda se svolením k vykonatelnosti může obsahovat podmínky, doložení času či vzájemné
povinnosti oprávněné osoby, na jejichž splnění je poskytnutí předmětu plnění vázáno.

2.6 Notářský zápis jako evropský exekuční titul podle § 71c NŘ
Dne 21. 10. 2005 vstoupilo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
805/2004 ze dne 21. 4. 2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky.
Toto nařízení se vztahuje na nesporné peněžité nároky v občanských a obchodních věcech.
Výhoda, kterou přináší evropský exekuční titul, spočívá v jeho rovnocennosti s exekučními
tituly vydanými v jednotlivých členských státech Evropské unie. Rozhodnutí potvrzené jako
evropský exekuční titul tak nebude v rámci výkonu rozhodnutí v jiném členském státě
Evropské unie věcně přezkoumáváno a nebude potřebovat prohlášení o vykonatelnosti45.
Ve vztahu k notářskému zápisu se svolením k vykonatelnosti je důležité, že se
NařEvExTitul vztahuje nejen na rozhodnutí a soudní smíry, ale i na úřední listiny o
nesporných nárocích, v nichž dlužník nárok výslovně uznal46.
Ačkoliv tuzemský právní řád neužívá pojem úřední listina, nýbrž člení listiny na
soukromé a veřejné

47

, aplikuje se NařEvExTitul i na notářské zápisy se svolením

k vykonatelnosti, neboť § 71c NŘ stanoví: „Notářský zápis o právním jednání podle § 71a a
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71b NŘ se za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie potvrzuje
podle občanského soudního řádu jako evropský exekuční titul.“
K tomu, aby tuzemská veřejná listina byla vykonatelná i v jiném členském státě
Evropské unie, je nutné, aby v souladu s NařEvExTitul 48 byla potvrzena jako evropský
exekuční titul.
Právní úprava potvrzení veřejné listiny jako evropského exekučního titulu se nachází v
§ 353 OSŘ. Potvrzení vydává soud pouze na návrh oprávněného z veřejné listiny a k jeho
vydání je příslušný okresní soud, v jehož obvodu má sídlo notář, který notářský zápis se
svolením k vykonatelnosti sepsal. Potvrzení probíhá v souladu s čl. 25 odst. 1 NařEvExTitul
prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze III NařEvExTitul.
S ohledem na ustanovení § 71c NŘ je možné při splnění podmínek stanovených
v NařEvExTitul užít tuzemské notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti jako exekuční
titul i v dalších členských státech Evropské unie. To je v dnešní době nespornou výhodou i
vzhledem k volnému pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu, který je v rámci Evropské unie
realizován.
Z opačného pohledu však je možné na území České republiky vést výkon rozhodnutí
na základě cizozemských notářských zápisů, na které ne vždy musí být kladeny tak vysoké
nároky na jejich náležitosti jako na zápisy tuzemské. Jako příklad může sloužit svolení
zavázaného účastníka, aby byl podle notářského zápisu nařízen a proveden výkon rozhodnutí
(vedena exekuce) a aby byl takový notářský zápis exekučním titulem, jestliže svou povinnost
řádně a včas nesplní. To je NŘ požadováno jako podstatná náležitost notářského zápisu se
svolením k vykonatelnosti, jejíž nedostatek způsobuje, že takový notářský zápis nemůže být
považován za exekuční titul. Ne ve všech členských státech Evropské unie je však formulace
tohoto svolení dlužníka právem požadována49.

2.7 Vztah notářského zápisu a civilního sporného řízení nalézacího
Jelikož jsou notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti exekučními tituly, dochází
díky nim k předcházení vzniku sporu. Subjekty závazkového právního poměru si vzájemná
práva a povinnosti sjednávají v souladu s principem autonomie vůle prostřednictvím
48

čl. 25 odst. 1 NařEvExTitul
JINDŘICH, Miloslav. Notářský zápis o hmotněprávním úkonu jako exekuční titul – úvaha de lege ferenda. AD
NOTAM. 2007, roč. 14, č. 5. s. 135. ISSN 1211-0558.
49
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notářského zápisu, kterému je propůjčena vlastnost vykonatelnosti. To platí i v případě
jednostranného uznání dluhu podle § 71a odst. 2 NŘ neboť i při sepisování tohoto druhu
notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, jehož účastníkem věřitel není, musí existovat
mezi věřitelem a dlužníkem konsensus ohledně skutečnosti, že se tento notářský zápis
sepisuje, ale i o obsahu notářského zápisu.
Vyvstává však otázka vztahu notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti a
přípustnosti civilního sporného řízení nalézacího ohledně nároku, který je již obsažen
v notářském zápisu se svolením k vykonatelnosti. NŘ ani OSŘ explicitně o tomto vztahu
nehovoří.
Překážka věci rozhodnuté je jednou z procesních podmínek, které soud zkoumá
v civilním řízení sporném z úřední povinnosti. Nemůže totiž podle § 159 odst. 4 OSŘ danou
věc znovu projednávat, pokud o ní již bylo rozhodnuto. Aby se o překážku věci rozhodnuté
jednalo, musí být splněna podmínka stejné totožnosti účastníků spolu se stejným žalobním
nárokem a důvody50. V případě, že procesní podmínky nejsou splněny, soud v souladu s § 104
odst. 1 OSŘ řízení zastaví.
Za účinnosti notářského řádu z roku 1871 51 bylo přípustné podat žalobu ohledně
stejného nároku, který byl obsažen v notářském zápisu, aniž by bylo možné uplatnit námitku
res iudicata. Tím byl od sebe odlišen soudní smír a notářský zápis se svolením
k vykonatelnosti. V případě soudního smíru totiž v následné žalobě ohledně stejného nároku
námitka res iudicata přípustná byla 52.
Vzhledem k tomu, že vztah notářského zápisu a přípustnost civilního sporného řízení
nalézacího ohledně nároku, který je obsažen již v notářském zápisu se svolením
k vykonatelnosti, není právními předpisy výslovně vyřešena, věnoval se této problematice
Nejvyšší soud 53 již na počátku tohoto tisíciletí. Ten došel k závěru, že notářský zápis se
svolením k vykonatelnosti je sice veřejnou listinou a titulem pro výkon rozhodnutí, ale není
rozhodnutím a nemůže tak ani nabýt právní moci. Zároveň sepsaný notářský zápis
nepředstavuje překážku věci rozhodnuté, která by bránila projednání sporu. Toto rozhodnutí
50

A. WINTEROVÁ. In: WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. První část: Řízení
nalézací. 7., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Linde Praha, 2014. s. 216-218. ISBN 978-80-7201-940-3.
51
Zákon č. 75/1871 ř. z., jímž se zavádí nový řád notářský.
52
ŠEDIVA, Václav. Notářství dle práva rakouského se stručnými dějinami notářství vůbec. Turnov: Sluka &
Jiránek. s. 88.
53
Viz. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 10. 2000, sp. zn. 21 Cdo 267/2000.
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bylo v nedávné době potvrzeno usnesením Nejvyššího soudu ze dne 11. 2. 2015, sp. zn. 31
Cdo 2184/2013, ve kterém Nejvyšší soud mimo jiné uvedl: „Skutečnost, že se osoba povinná
zavázala poskytnout oprávněné osobě stanovené plnění a že dohoda o tom byla uvedena v
notářském zápise se svolením k vykonatelnosti, rovněž nepředstavuje překážku, která by
bránila projednání sporu o stejné plnění před orgánem, do jehož pravomoci náleží projednání
takové věci.“
V souladu s rozhodnutími Nejvyššího soudu uvedenými výše je následné civilní
sporné řízení nalézací ohledně nároku, který je obsažen již v notářském zápisu se svolením
k vykonatelnosti přípustné. Nutno dodat, že k přípustnosti nalézacího řízení se kladně staví i
odborná veřejnost 54 . Otázkou však zůstává, zda je tato přípustnost nalézacího řízení pro
některou ze stran výhodná. V případě, že povinný svou povinnost obsaženou v notářském
zápisu se svolením k vykonatelnosti řádně a včas nesplní, disponuje oprávněný exekučním
titulem. Zahajovat nalézací řízení se v tu chvílí nezdá vhodné. Z pohledu povinného, pokud
již je soudní výkon rozhodnutí nařízen či je vůči němu vedena exekuce, disponuje možností
podat návrh na zastavení nebo odložení soudního výkonu rozhodnutí či exekuce. Ani v tuto
chvíli se nezdá zahájení nalézacího řízení za vhodné.

54

viz. TRIPES, Antonín. Exekuce v soudní praxi. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2006. s. 24. ISBN 80-7179-489-
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3 Fáze výkonu rozhodnutí na základě notářského zápisu se
svolením k vykonatelnosti
Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti má částečně charakter zajišťovacího
institutu. Tato vlastnost je dominantní především do chvíle, dokud jsou povinnosti stanovené
v notářském zápisu povinným řádně a včas plněny. Primárně je však takový notářský zápis
exekučním titulem55. Tím se ovšem notářský zápis se svolením k vykonatelnosti stává až ve
chvíli, kdy povinnosti v něm stanovené nejsou stranou povinnou plněny řádně nebo včas. Poté
tedy ustupuje zajišťovací charakter notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti. Věřitel
disponuje exekučním titulem a je jen na něm, zda povinnosti obsažené v notářském zápisu
bude vymáhat, anebo se s povinným dohodne jiným způsobem a nebude svá práva realizovat
cestou nedobrovolného plnění. Z toho vyplývá, že fáze výkonu rozhodnutí vedeného na
základě notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti nenastupuje vždy, a tedy ne každý
sepsaný notářský zápis se svolením k vykonatelnosti je nakonec využit jako exekuční titul.
V případě, že se oprávněný rozhodne vymáhat plnění obsažené v notářském zápisu se
svolením k vykonatelnosti, může se svobodně rozhodnout, zda bude postupovat
prostřednictvím soudního výkonu rozhodnutí, který je upraven v části šesté OSŘ, nebo si
vybere některého ze soudních exekutorů a plnění tak bude vymáhat cestou exekuce, jež je
upravena v EŘ.

3.1 Notářský zápis jako exekuční titul
Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti je podle OSŘ titulem pro výkon
rozhodnutí a dle EŘ exekučním titulem, a tedy je listinou, na základě které lze nařídit a
provést soudní výkon rozhodnutí nebo exekuci.
OSŘ upravuje notářský zápis se svolením k vykonatelnosti jako titul pro výkon
rozhodnutí v § 274 odst. 1 písm. e). Titulem pro soudní výkon rozhodnutí jsou všechny tři
druhy notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti sepsané notářem podle § 71a a § 71b
NŘ. Soudní výkon rozhodnutí lze tedy zahájit a provést, jak na základě notářského zápisu,
který obsahuje hmotněprávní závazek a svolení dlužníka s vykonatelností, jednostranného
uznání dluhu ve formě notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, tak i na základě
procesní dohody ve formě notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti.
55

BRACH, Pavel. Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti. Právní rádce. 2003, roč. 11, č. 12, s. 22. ISSN
1210-4817.
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Titulem pro soudní výkon rozhodnutí podle OSŘ však dle § 274 odst. 1 písm. d) OSŘ
jsou i vykonatelná rozhodnutí státních notářství a dohody jimi schválené. Systém státních
notářství byl zrušen k 1. 1. 1993 a nahrazen notářstvím jako svobodným právnickým stavem.
V rámci této transformace notářství se státní notáři dne 1. 1. 1993 stali, pokud s tím vyslovili
souhlas, notáři 56 . Vydaná rozhodnutí a schválené dohody státních notářství však i po této
přeměně zůstaly v platnosti57. I nadále jsou tedy v souladu s uvedeným ustanovením OSŘ tato
rozhodnutí a dohody titulem pro soudní výkon rozhodnutí a je možné na základě nich zahájit
a realizovat soudní výkon rozhodnutí.
Úprava notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti jako exekučního titulu se
nachází v § 40 odst. 1 písm. d) EŘ. Exekučním titulem je: „Notářský zápis se svolením k
vykonatelnosti sepsaný podle zvláštního právního předpisu.“ Opět se tedy jedná o všechny tři
druhy notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, jež jsou upraveny v § 71a a § 71b NŘ.
Oproti OSŘ však exekučním titulem dle EŘ nejsou rozhodnutí a dohody státních
notářství.
OSŘ i EŘ hovoří o notářském zápisu jako o titulu pro výkon rozhodnutí resp.
exekučním titulu. Originál notářského zápisu opatřený mimo jiné podpisy účastníků, otiskem
úředního razítka notáře a podpisem notáře se však nikdy účastníkům nevydává. Notář má
v souladu s § 98 odst. 2 NŘ povinnost bez zbytečného odkladu po vyhotovení notářského
zápisu jej uložit v kovové skříni.
Účastníkům je možné vydat stejnopis notářského zápisu nebo opis stejnopisu
notářského zápisu. Kromě skutečnosti, že podle Notářského tarifu za vyhotovení stejnopisu
notářského zápisu náleží notáři vyšší odměna než za vyhotovení opisu stejnopisu notářského
zápisu58, je podstatným rozdílem skutečnost, že stejnopis notářského zápisu je podle § 6 NŘ
veřejnou listinou. To však platí pouze v případě stejnopisu notářského zápisu. Opis stejnopisu
notářského zápisu je listinou soukromou, s tím, že pouze ověřovací doložka, která se nachází
pod textem stejnopisu notářského zápisu je listinou veřejnou.

56

Viz. § 110 NŘ.
J. LEVÝ. In: SVOBODA, K., P. SMOLÍK, J. LEVÝ, R. ŠÍNOVÁ a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 1.
vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 961. ISBN 978-80-7400-506-0.
58
Za jednu stranu stejnopisu notářského zápisu náleží notáři odměna 100 Kč, za jednu stranu opisu stejnopisu
notářského zápisu náleží notáři odměna 30 Kč.
57
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Vyvstává tedy otázka, zda titulem pro výkon rozhodnutí, resp. exekučním titulem je
stejnopis i opis stejnopisu notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, resp. na základě
kterého z nich lze nařídit a provést soudní výkon rozhodnutí či vést exekuci. Odborná
veřejnost zastává názor, že pouze v případě stejnopisu notářského zápisu lze vést výkon
rozhodnutí59. Jinými slovy pro zahájení vykonávacího řízení je potřeba k exekučnímu návrhu
nebo návrhu na nařízení soudního výkonu rozhodnutí vždy přiložit stejnopis notářského
zápisu se svolením k vykonatelnosti. Pouhý opis stejnopisu notářského zápisu by byl v tomto
směru nedostatečný.

3.2 Vykonatelnost notářského zápisu
Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti je titulem pro soudní výkon rozhodnutí i
exekučním titulem pro exekuci. Exekuci či soudní výkon rozhodnutí však lze zahájit a vést až
ve chvíli, kdy nastane vykonatelnost notářského zápisu. Tedy až poté, kdy povinný řádně a
včas nesplní svou povinnost v notářském zápisu obsaženou. Teprve poté se notářský zápis
stává vykonatelným.
Právě i z tohoto důvodu není možné sepsat notářský zápis se svolením
k vykonatelnosti ohledně závazku, jehož splatnost již nastala. Takový notářský zápis by
exekučním titulem nikdy nebyl60. Tím je dle mého názoru primárně chráněn dlužník, neboť
není účelem sepisování notářských zápisů se svolením k vykonatelnosti vytváření exekučních
titulů k již splatným pohledávkám. Pokud je pohledávka splatná a dlužník ji dobrovolně
nesplní, je namístě, aby se věřitel svého práva domáhal v civilním řízení u nezávislého a
nestranného soudu.

3.2.1 Potvrzení vykonatelnosti
Exekuční titul je v rámci soudního výkonu rozhodnutí i exekuce nutné opatřit
potvrzením o vykonatelnosti. Pro soudní výkon rozhodnutí tak § 275 odst. 1 OSŘ stanovuje,
že potvrzení o vykonatelnosti opatřuje orgán, který rozhodnutí vydal či schválil smír. Ve
vztahu k exekuci stanoví obdobně § 41 EŘ. Tento paragraf se však výslovně nevztahuje na
notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti. Výkladem lze dospět ke stejnému výsledku i

59

M. JINDŘICH. In: BÍLEK, P., L. DRÁPAL, M. JINDŘICH, K. WAWERKA a kol. Notářský řád a řízení o
dědictví: komentář. 4. vydání. Praha: C.H. Beck, 2010. s. 267. ISBN 978-807-4001-819.
60
Viz. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2011, sp. zn. 20 Cdo 2814/2009.
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pro soudní výkon rozhodnutí61. Tedy, že notářský zápis se svolením k vykonatelnosti není
třeba opatřovat potvrzením o vykonatelnosti. Nelze tak přisvědčit opačným názorům, že by
notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti měl potvrzením o vykonatelnosti opatřovat
notář, který předmětný notářský zápis sepsal62.
Vykonatelnost notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti vyplývá z jeho obsahu
a nastává teprve ve chvíli, kdy povinnost není povinným splněna řádně nebo včas.
Vykonatelnost tedy nastává uplynutím lhůty k plnění.

3.2.2 Podmínky obsažené v notářském zápisu a jejich prokazování
Podmínky, doložení času či vzájemné povinnosti věřitele obsažené v procesní dohodě
ve formě notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti upravuje ve vztahu k tomuto druhu
notářského zápisu § 71b odst. 3 NŘ. Jelikož ve vztahu k notářským zápisům sepsaným dle §
71a NŘ jsou podmínky, doložení času či vzájemné povinnosti věřitele součástí
hmotněprávního jednání, nejsou výslovně NŘ řešeny. V jejich případě se postupuje podle
občanského práva hmotného, tedy zejména podle OZ. Lze tedy uzavřít, že každý
z jednotlivých druhů notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti může obsahovat
podmínky, doložení času či vzájemné povinnosti věřitele
V souladu s § 262 OSŘ a § 43 EŘ je v rámci soudního výkonu rozhodnutí i exekuce
povinností oprávněného prokázat, že podmínka byla splněna, doložený čas nastal či
vzájemnou povinnost splnil. Učinit tak lze listinou vydanou nebo ověřenou státním orgánem
nebo notářem, a to ještě před nařízením soudního výkonu rozhodnutí či exekuce.
Způsobilosti prokazovat splnění podmínek veřejnou a soukromou listinou se věnoval
Nejvyšší soud v usnesení ze dne 23. 07. 2014, sp. zn. 21 Cdo 2201/2014, ve kterém uvedl:
„Splnění vzájemné povinnosti, popřípadě připravenost ke splnění vzájemné povinnosti, může
oprávněný prokázat jen listinou vydanou nebo ověřenou státním orgánem nebo notářem
(nikoli soudním exekutorem); soukromá listina (tj. listina vyhotovená někým jiným než státním
orgánem nebo notářem) sama o sobě není způsobilá prokázat splnění (připravenost splnění)
vzájemné povinnosti oprávněného. Uvedená (soukromá) listina vyhovuje požadavkům
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J. LEVÝ. In: SVOBODA, K., P. SMOLÍK, J. LEVÝ, R. ŠÍNOVÁ a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 1.
vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 964. ISBN 978-80-7400-506-0.
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Srov. BOHÁČEK, Martin. Čemu (také) slouží exekuce na základě notářského zápisu se svolením
vykonatelnosti. Právní rozhledy. 2002, č. 9. s. 423. ISSN 1210-6410.
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ustanovení § 43 odst. 2 ex. řádu i tehdy, jestliže podpisy na ní byly zákonem předepsaným
způsobem ověřeny.“
K této problematice se vyjadřoval Nejvyšší soud také ve vztahu k smlouvě o půjčce63
– tedy jednomu z nejčastěji obsažených závazků v notářských zápisech se svolením
k vykonatelnosti. Nejvyšší soud uvedl, že je povinností věřitele prokázat podle § 43 odst. 2
EŘ, že skutečně došlo k poskytnutí půjčky, pokud svolení s vykonatelností obsažené
v notářském zápisu je vázáno právě na poskytnutí půjčky věřitelem dlužníkovi.
Je zřejmé, že podmínky, doložení času či vzájemné povinnosti věřitele obsažené
v notářském zápisu se svolením k vykonatelnosti mohou být při svém dokazování při nařízení
soudního výkonu rozhodnutí nebo exekuce zdrojem obtíží především s ohledem na
dokazování jejich splnění věřitelem. Ten ve světle uvedené rozhodovací praxe Nejvyššího
soudu bude potřebovat součinnost dlužníka při prokazování jejich splnění. Ať už jde o jeho
ověřený podpis na soukromé listině či jeho účastenství na notářském zápisu prokazující
splnění podmínek, vždy bude zapotřebí vůle a součinnost dlužníka. Ta však z legitimních i
méně legitimních důvodů nemusí nastat.
I k této problematice se v nedávné době vyjádřil Nejvyšší soud v usnesení ze dne
29. 7. 2014, sp. zn. 21 Cdo 1129/2014, ve kterém uvedl: „Nedostatek ochoty povinného
písemně potvrdit splnění podmínky případně poskytnout součinnost potřebnou k ověření
soukromé listiny, nečiní oprávněného bezbranným; prostředkem, jak takový nedostatek ochoty
povinného odstranit, je pro oprávněného žaloba o určení, že se podmínka splnila.“ V tomto
rozhodnutí zároveň Nejvyšší soud vyjádřil závěr, že splnění podmínek obsažených
v notářském zápisu se svolením k vykonatelnosti nelze prokázat notářským zápisem
osvědčujícím prohlášení věřitele sepsaným podle § 80 NŘ.

3.2.3 Ztráta výhody splátek
Značná část notářských zápisů se svolením k vykonatelnosti, jejichž obsahem je
peněžitý dluh, obsahuje povinnost dlužníka platit dluh ve splátkách. Zároveň však v těchto
případech dlužník svoluje k vykonatelnosti celého dluhu, pokud jakákoliv jednotlivá splátka
není zaplacena řádně nebo včas. Jinými slovy, pokud se dlužník zpozdí s jednotlivou
splátkou, či splátku nezaplatí celou, dojde ke zesplatnění celé zbývající dlužné částky. Jelikož
právní předpisy výslovně tuto problematiku neřeší, věnoval se ztrátě výhody splátek a
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zesplatnění zbývající dlužné částky Nejvyšší soud. Ten tuto zavedenou praxi připustil s tím,
že notářský zápis se stává vykonatelným okamžikem prodlení se zaplacením jednotlivé
částky. Přitom není podstatné, zda oprávněný povinného k zaplacení celého dluhu vyzval64.
Dlužník tedy má povinnost zaplatit jednotlivé splátky ve výši a době, kterou stanoví
notářský zápis. Sankce za nesplnění povinnosti je velmi přísná, neboť oprávněný může bez
jakéhokoliv upozornění podat návrh na soudní výkon rozhodnutí či exekuční návrh ohledně
celého dluhu, nikoliv pouze jednotlivé splátky.
Nastává však otázka, jakým způsobem soud při nařízení výkonu rozhodnutí či
exekuční soud v rámci nařízení exekuce a pověření soudního exekutora jejím vedením
zkoumá, že skutečně došlo ke splatnosti zbývající dlužné částky a tím i vykonatelnosti
notářského zápisu. Postup stanovený OSŘ a EŘ pro prokazování podmínek by byl
nepraktický. Dlužník jednoduše nebude mít nejmenší zájem sepisovat potvrzení věřiteli o
splatnosti celé dlužné částky.
Nejvyšší soud k této věci uvedl, že soud při nařízení výkonu rozhodnutí zkoumá
vykonatelnost notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti s ohledem na ztrátu výhody
splátek pouze z prohlášení oprávněného v návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí. Povinný se
však může bránit návrhem na zastavení výkonu rozhodnutí65.
S ohledem na tuto rozhodovací praxi Nejvyššího soudu lze dospět k závěru, že ačkoliv
je ztráta výhody splátek zvláštním druhem podmínky 66 , zaujal Nejvyšší soud při jejich
prokazování přístup odlišný oproti prokazování splnění ostatních podmínek, doložení času či
vzájemné povinnosti oprávněného podle ustanovení § 262 OSŘ a § 43 EŘ. Oprávněný se
nachází ve výhodnější pozici, neboť stačí pouhé jeho prohlášení, že skutečně došlo k prodlení
s jednotlivou splátkou a tím i k vykonatelnosti zbývající dlužné částky. Na druhou stranu se
však povinný může domáhat zastavení exekuce či soudního výkonu rozhodnutí, pokud
k vykonatelnosti notářského zápisu nedošlo.
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3.3 Přezkoumatelnost notářského zápisu
Ačkoliv se sepsáním notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti smluvní strany
nevzdávají možnosti domáhat se svých práv ze závazku, jenž je obsažen v notářském zápisu,
u nestranného a nezávislého soudu v rámci nalézacího řízení, v praxi se k tomuto kroku příliš
často uchylovat nebudou. Exekuce či soudní výkon rozhodnutí bude nařízen přímo na základě
notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti. Je tedy otázkou, jakým způsobem, v jakém
rozsahu a v jaké fázi výkonu rozhodnutí je možné notářský zápis se svolením
k vykonatelnosti přezkoumat.
Domnívám se, že přezkoumatelnost notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti
v rámci výkonu rozhodnutí je klíčovým prvkem při ochraně dlužníka jako slabší strany.
Každý notářský zápis totiž může být stižen vadou, ať již právní nebo formální. Jelikož ze své
podstaty není možné proti notářskému zápisu se svolením k vykonatelnosti brojit opravnými
prostředky, je zapotřebí, aby případné vady byly odstraněny v rámci soudního výkonu
rozhodnutí či exekuce, a tím byla zajištěna především ochrana práv dlužníka.

3.3.1 Fáze a rozsah přezkumu
Fáze výkonu rozhodnutí lze s ohledem na přezkum notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti dělit na dvě části. Tou první je nařízení soudního výkonu rozhodnutí či
exekuce. Jako druhá pak připadá v úvahu fáze návrhu na zastavení soudního výkonu
rozhodnutí či exekuce.
Právě toto rozdělení má mimo jiné vliv i na rozsah přezkumu notářského zápisu se
svolením k vykonatelnosti. Tento rozsah může být opět dvojího druhu. Do první kategorie
spadá přezkum formálních vad, tedy především vad formy notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti, která je stanovena NŘ. Do druhé kategorie patří přezkum právních vad.
Právně bezvadný, tedy věcně správný, je notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, v němž
obsažený závazek není v rozporu s hmotným právem.
Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti je oproti ostatním exekučním titulům
velmi specifickým institutem. Není možné proti němu podat opravné prostředky ani nenabývá
právní moci jako soudní rozhodnutí. I přes tuto svou zjevnou odlišnost je postaven naroveň
ostatních exekučních titulů. Princip vázanosti soudu v rámci výkonu rozhodnutí exekučním
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titulem však neplatí v případě notářských zápisů se svolením k vykonatelnosti67. Avšak OSŘ
ani EŘ ovšem zvláštní ustanovení upravující přezkoumatelnost notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti v rámci výkonu rozhodnutí neobsahují. I proto se této problematice
v posledních letech věnoval Nejvyšší soud, jehož rozhodovací praxe vytvořila základy pro
stanovení rozsahu přezkumu v jednotlivých fázích výkonu rozhodnutí.
V rozsudku ze dne 10. 10. 2000, sp. zn. 21 Cdo 267/2000 se Nejvyšší soud věnoval
otázce rozporu obsahu notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti s hmotným právem.
Takový rozpor je podle Nejvyššího soudu důvodem pro zastavení výkonu rozhodnutí podle §
268 odst. 1 písm. h) OSŘ, a to i bez návrhu.
V jiném rozhodnutí 68 Nejvyšší soud shrnul, že při nařízení výkonu rozhodnutí na
základě notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti soud zkoumá pouze, zda jsou splněny
formální náležitosti kladené na notářský zápis se svolením k vykonatelnosti. Naopak při
nařízení výkonu rozhodnutí nezkoumá právní vady notářského zápisu, tedy nezkoumá, zda
obsah notářského zápisu odpovídá hmotněprávním poměrům účastníků.
Věcné správnosti notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti se věnoval Nejvyšší
soud v usnesení ze dne 23.6.2009, sp. zn. 20 Cdo 2910/2007, ve kterém shrnul. „Je výrazem
ustálené soudní praxe, že při nařízení exekuce soud nepřezkoumává věcnou správnost
exekučního titulu, takže se nezabývá ani otázkou, zda notářský zápis se svolením k
vykonatelnosti odráží skutečné hmotněprávní vztahy účastníků. Má-li povinný za to, že
oprávněná nemá na vymáhané plnění podle hmotného práva nárok, může tuto okolnost
uplatnit návrhem na zastavení exekuce podle § 268 odst. 1 písm. h) OSŘ.“
Ve světle těchto rozhodnutí Nejvyšší soudu lze dovodit, že při nařízení soudního
výkonu rozhodnutí či exekuce soud z úřední povinnosti zkoumá pouze, zda jsou v notářském
zápisu se svolením k vykonatelnosti splněny všechny formální náležitosti na něj kladené.
V této fázi se soud vůbec nezabývá věcnou správností notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti. Pokud je však notářský zápis se svolením k vykonatelnosti stižen právní
vadou, je to důvod pro zastavení soudního výkonu rozhodnutí či exekuce.
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J. LEVÝ. In: SVOBODA, K., P. SMOLÍK, J. LEVÝ, R. ŠÍNOVÁ a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 1.
vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 880. ISBN 978-80-7400-506-0.
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Odbornou veřejností jsou právní vady dále děleny na zjevné a méně zjevné. Ke
zjevným vadám obsažených v notářském zápisu se svolením k vykonatelnosti by soud měl
přihlédnout z úřední povinnosti již při nařizování soudního výkonu rozhodnutí či exekuce,
nikoliv až v rámci rozhodování o zastavení soudního výkonu rozhodnutí či exekuce. U méně
zjevných vad, však toto neplatí. K nim soud přihlédne až v rámci návrhu na zastavení
soudního výkonu rozhodnutí či exekuce69.
Soudy při soudním výkonu rozhodnutí i exekuci na základě notářského zápisu se
svolením k vykonatelnosti nejsou vázány exekučním titulem a jsou oprávněny zkoumat
hmotněprávní závazek, který je základem notářského zápisu. Právě tento přezkum notářského
zápisu se svolením k vykonatelnosti poskytuje ochranu dlužníkovi. Pokud je totiž závazek
obsažený v notářském zápisu se svolením k vykonatelnosti v rozporu s hmotným právem,
soudní výkon rozhodnutí či exekuce by vůbec neměla být nařízena. Pokud by však k nařízení
došlo, může se povinný domáhat zastavení výkonu rozhodnutí podle § 268 odst. 1 písm. h)
OSŘ (resp. ve spojení s § 55 EŘ zastavení exekuce), protože je tu jiný důvod, pro který
rozhodnutí nelze vykonat.

3.3.2 Žaloba na

určení

neplatnosti

notářského zápisu se svolením k

vykonatelnosti
Kromě přezkumu notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti v rámci výkonu
rozhodnutí lze uvažovat o přezkumu tohoto exekučního titulu ještě jiným způsobem, a to
žalobou na určení neplatnosti sepsaného notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti
podle § 80 OSŘ. Toto ustanovení OSŘ však omezuje právo požadovat určení neplatnosti
notářského zápisu, jen za splnění podmínky, že je na tomto určení naléhavý právní zájem.
Jelikož je notářský zápis se svolením k vykonatelnosti ze své povahy specifickým
exekučním titulem, neboť v jeho případě neprobíhá nalézací řízení, ale nastupuje přímo výkon
rozhodnutí, je otázkou, zda je tento druh žaloby vůbec přípustný. I když by žaloba na určení
neplatnosti notářského zápisu byla podána ještě v době, kdy předmětný notářský zápis není
vykonatelný, mohlo by dojít k zásahu do právní jistoty účastníků notářského zápisu, kteří svá
práva a povinnosti na principu autonomie vůle vtělili do notářského zápisu.

69

SVOBODA, Karel. Kdy a jak přezkoumat notářský nebo exekutorský zápis. AD NOTAM. 2009, roč. 16. č. 5.
s. 161-164. ISSN 1211-0558.

36

Nejvyšší soud se této problematice věnoval již na počátku tohoto tisíciletí v rozsudku
ze dne 10. 10. 2000, sp. zn. 21 Cdo 267/2000. V dané věci se žalobkyně žalobou domáhala
určení neplatnosti sepsaného notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, jehož obsahem
bylo uznání dluhu z titulu porušení pracovních povinností žalobkyní. Žalobkyně jako
naléhavý právní zájem v žalobě na určení neplatnosti uváděla neexistenci pohledávky
obsažené v notářském zápisu. V tomto sporu Nejvyšší soud uzavřel, že: „[…] na takovém
určení nemůže být naléhavý právní zájem, neboť se jím ohrožení práv žalobkyně ani nejistota
v jejím právním postavení nemohou v tomto směru odstranit.“ Zároveň Nejvyšší soud uvedl,
že žalobkyně namísto podání žaloby na určení neplatnosti exekučního titulu měla podat návrh
na prohlášení nařízeného výkonu rozhodnutí za nepřípustný a návrh na zastavení výkonu
rozhodnutí. Závěrem Nejvyšší soud doplnil, že nelze připustit v dané věci žalobu na určení
neplatnosti notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, neboť by to vedlo jen ke
zbytečnému rozmnožování sporů.
Nutno dodat, že výše uvedené rozhodnutí bylo v nedávně době potvrzeno usnesením
Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2012, sp. zn. 33 Cdo 2315/2010, ve kterém Nejvyšší soud
uvedl totožné argumenty pro nepřípustnost určovací žaloby ve vztahu k notářskému zápisu se
svolením k vykonatelnosti.
V rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 15. 12. 2005, sp. zn. 33 Odo 546/2005 se tento soud
věnoval otázce přípustnosti žaloby na určení neplatnosti notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti za situace, kdy již výkon rozhodnutí na základě notářského zápisu se
svolením k vykonatelnosti byl nařízen. Nejvyšší soud dovodil, že ani za takové situace
neexistuje naléhavý právní zájem na určení neplatnosti exekučního titulu a výhrady k němu je
zapotřebí uplatnit návrhem na zastavení výkonu rozhodnutí.
Závěrem k této podkapitole lze dodat, že podle rozhodovací praxe Nejvyššího soudu je
žaloba na určení neplatnosti sepsaného notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti
nepřípustná. V dané věci je lhostejné, zda výkon rozhodnutí již byl nebo nebyl nařízen.
Žalobce se namísto podání žaloby na určení neplatnosti má svých práv domáhat podáním
návrhu na zastavení výkonu rozhodnutí podle § 268 odst. 1 písm. h) OSŘ, a to proto, že
výkon rozhodnutí je nepřípustný, protože je tu jiný důvod, pro který rozhodnutí nelze
vykonat.
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4 Odpovědnost notáře
Splnění

veškerých

náležitostí

kladených

na

notářské

zápisy se

svolením

k vykonatelnosti je pro notáře důležité i z pohledu odpovědnostního. Pokud totiž notář sepíše
notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, který je následně například exekučním soudem
shledán pro vady nevykonatelným, odpovídá notář za újmu, která vznikla z důvodu sepsání
tohoto notářského zápisu trpícího formálními či právními vadami.
Těžiště právní úpravy odpovědnosti notáře za újmu se nachází v § 57 NŘ. Toto
ustanovení však člení odpovědnost notáře do dvou skupin. V první skupině se v souladu s §
57 odst. 1 NŘ nachází odpovědnost notáře za újmu způsobenou při notářské činnosti, jež je
upravena ve zvláštním zákoně. Tímto speciálním zákonem je zákon o odpovědnosti. V rámci
druhé skupiny odpovídá notář za újmu způsobenou při notářské činnosti, která není upravena
v zákoně o odpovědnosti. Jedná se tedy o zbytkovou kategorii a v jejím případě se postupuje
podle NŘ.
Základní dělicí kritérium, které určuje, zda určitá činnost podléhá odpovědnosti podle
zákona o odpovědnosti či podle NŘ, poskytuje § 3 a § 4 zákona o odpovědnosti. Tato zákonná
ustanovení určují, že stát odpovídá za škodu úředních osob, tedy právnických a fyzických
osob při výkonu státní správy, mezi kterou se řadí i notářská činnost. Nejedná se však o
veškerou notářskou činnost, ale pouze o sepisování veřejných listin o právních úkonech 70,
zápisy skutečností do veřejného rejstříku a úkony notáře jako soudního komisaře.
Ač se může zdát toto dělení nekoncepční, vychází z předpokladu, že stát určitou část
veřejné správy přenesl na notáře, avšak jeho odpovědnost zůstala zachována. Aby byl zaručen
výkon této přenesené veřejné správy, stát reguluje počet notářů, vykonává nad nimi dohled a
mimo jiné nese odpovědnost za některou jejich činnost71. K této odpovědnosti státu ve vztahu
k sepisování notářských zápisů o právním jednání se vyjádřil i Ústavní soud nálezem dne
13. 3. 2012, sp. zn. I. ÚS 529/09, ve kterém mimo jiné uvedl: „Současná obecná tendence,
spočívající v přenášení množství pravomocí spadajících do výkonu veřejné moci na subjekty
nestátního charakteru nemůže být důvodem pro to, aby se stát zcela zbavoval objektivní
odpovědnosti za jejich činnost, nebo aby skutečnost, že určitou činnost vykonával nestátní
subjekt, vedla k nějakému jinému, tj. mírnějšímu výkladu odpovědnosti státu, případně
70
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institutů vážících se k odpovědnosti, v daném případě výkladu pojmu nesprávný úřední
postup. Výše uvedené platí i pro výkon notářství, resp. pro sepisování notářských zápisů o
právních úkonech.“
V rámci ostatní notářské činnosti, tedy té činnosti, na kterou nedopadá úprava zákona o
odpovědnosti, odpovídá za újmu dle § 57 odst. 1 NŘ přímo notář. Před zahájením činnosti
notáře má budoucí notář v souladu s § 9 odst. 1 písm. d) NŘ povinnost uzavřít smlouvu o
pojištění odpovědnosti za újmu. Zánik této pojistné smlouvy může být důvodem pro odvolání
notáře ministrem spravedlnosti podle § 11 písm. g) NŘ.

4.1 Odpovědnost za újmu podle zákona o odpovědnosti
Jelikož jsou notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti řazeny mezi notářské zápisy
o právním jednání, dopadá na ně úprava odpovědnosti za újmu obsažená v zákoně o
odpovědnosti. Podle tohoto zákona nastupuje odpovědnost státu za škodu způsobenou
nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, kterým je porušení obecně
závazných právních předpisů, avšak nedochází k vydání rozhodnutí. Pokud tedy v souvislosti
se sepsaným notářským zápisem se svolením k vykonatelnosti vznikne některému z účastníků
škoda či nemajetkové újma, jedná se podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou
nesprávným úředním postupem.
Ke vzniku odpovědnosti je kromě nesprávného úředního postupu zapotřebí splnit ještě
další dvě podmínky. Těmi jsou vznik škody a příčinná souvislost mezi škodou a nesprávným
úředním postupem notáře. Jedná se tedy o odpovědnost objektivní, neboť zavinění se pro
vznik odpovědnosti nevyžaduje72.
Nárok na náhradu škody se uplatňuje u ministerstva spravedlnosti. Pokud však
ministerstvo spravedlnosti do šesti měsíců nárok plně neuspokojí, může se poškozený
domáhat náhrady újmy u soudu73.
Stát má však v souladu s § 16 zákona o odpovědnosti vůči notáři nárok požadovat
regresní úhradu za poskytnutou náhradu škody. Avšak k tomu aby stát po notáři tuto náhradu
mohl požadovat, musí dle § 18 zákona o odpovědnosti škoda způsobená notářem být vzniklá
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VOJTEK, Petr. Odpovědnost notáře za škodu v právním řádu České republiky. AD NOTAM. 2011, roč. 18. č.
3. s. 7. ISSN 1211-0558.
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§ 14 a § 15 zákona o odpovědnosti.
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zaviněným porušením právních povinnosti 74 . Odpovědnost notáře vůči státu je tedy
odpovědností subjektivní.
Podle § 17 odst. 3 zákona o odpovědnosti může notář, který uhradí regresní úhradu
státu, požadovat regresní úhradu od svých zaměstnanců, kteří se podíleli na nesprávném
úředním postupu. Odstavec čtvrtý stejného paragrafu však regres vůči zaměstnancům omezuje
do výše stanovené zvláštním předpisem, kterým je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Ten
v § 257 stanoví, že: „výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí
přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného
měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu. Toto omezení neplatí,
byla-li škoda způsobena úmyslně, v opilosti, nebo po zneužití jiných návykových látek.“
Na tomto místě tedy přichází v úvahu částečný regresní nárok zejména vůči zástupci
notáře, pokud notářský zápis se svolením k vykonatelnosti byl sepsán jím. Ve vztahu
k procesní dohodě ve formě notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti podle § 71b NŘ
je možné požadovat regresní nárok také vůči notářskému kandidátovi, který může být notářem
pověřen k sepisování tohoto druhu notářského zápisu.

4.2 Kárná odpovědnost
Vedle hmotné odpovědnosti notáře přichází v úvahu také odpovědnost kárná. § 48
odst. 1 NŘ stanoví, že notář, notářský kandidát i notářský koncipient jsou kárně odpovědní za
kárné provinění. V souvislosti se sepisováním notářských zápisů se svolením k vykonatelnosti
by mohlo být spácháno kárné provinění závažným nebo opětovným porušení povinností
stanovených NŘ nebo zvláštním právním předpisem. Kupříkladu kárná odpovědnost by
mohla nastat, pokud by notář opakovaně sepisoval notářské zápisy se svolením
k vykonatelnosti, které by neobsahovaly podstatné náležitosti stanovené NŘ. Ještě
závažnějším proviněním by bylo sepisování notářských zápisů se svolením k vykonatelnosti,
které by obsahovaly dřívější datum sepsání než den, kdy k sepsání listiny skutečně došlo.
Sankcí za kárné provinění je kárné opatření75. Notáři lze uložit písemné napomenutí,
pokutu až do výše stonásobku minimální měsíční mzdy, nebo jej odvolat. Notářskému
kandidátovi může být uloženo písemné napomenutí, pokuta až do výše dvacetinásobku
minimální měsíční mzdy nebo odvolání ze zastupování, je-li zástupcem notáře. Notářskému
74
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BUREŠ, Jan. Odmítnutí úkonu, odpovědnost notáře. AD NOTAM. 2013, roč. 20, č. 4. s. 21. ISSN 1211-0558.
§ 48 odst. 3,4,5 NŘ.
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koncipientovi je možné uložit písemné napomenutí nebo pokutu až do výše pětinásobku
minimální měsíční mzdy.
O kárném provinění rozhoduje v kárném řízení tříčlenný kárný senát složený
z předsedy senátu a dvou přísedících z řad členů kárné komise. Řízení se zahajuje na základě
kárné žaloby. Okruh aktivně legitimovaných osob k jejímu podání stanoví § 49 odst. 4 NŘ76 .

4.3 Shrnutí odpovědnosti
Odpovědnost státu za škodu způsobenou notářským zápisem se svolením
k vykonatelnosti poskytuje účastníkům právní jistotu. Za případnou škodu, která jim vznikne
v souvislosti s notářským zápisem, při jehož sepsání nebudou dodrženy povinnosti stanovené
obecně závaznými právními předpisy, totiž odpovídá stát, nikoliv sám notář. Tato
odpovědnost objektivního charakteru vyplývá z charakteristiky notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti, neboť jejich sepisování je řazeno mezi výkon veřejné moci. Stát má vůči
notáři regresní nárok ve výši škody, kterou nahradil poškozenému. Avšak toto právo je
přípustné jen při zaviněném porušení právních povinností při sepisování notářského zápisu
notářem. Jde tedy o odpovědnost subjektivní. Notář se pak může domáhat regresního nároku
vůči zaměstnancům, kteří se na sepisování notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti
podíleli, ale výše nároku je omezena kogentními ustanoveními zákoníku práce.
Notář, notářský kandidát a notářský koncipient jsou navíc za závažné nebo opětovné
porušení povinností stanovených NŘ nebo zvláštním právním předpisem kárně odpovědni.
Spáchání kárného provinění tak v případě notáře může vést až k jeho odvolání.

76

Mezi tyto osoby patří Ministr spravedlnost a prezident Notářské komory České republiky. Vůči některým
notářům, notářským kandidátům a notářským koncipientům pak i prezident jednotlivé notářské komory,
předseda krajského soudu a předseda okresního soudu.
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5 Komparace právní úpravy
Právní úprava institutu notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti na našem
území prošla rozsáhlým vývojem. Ten je patrný nejen ve znění jednotlivých ustanovení
upravujících tento institut v průběhu doby, ale i v jednotlivých právních předpisech, které
notářský zápis se svolením k vykonatelnosti upravovaly a upravují.
Pomyslný zrod notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti je spojen s notářským
řádem z roku 187177. Na našem území došlo k jeho derogaci v roce 1950, kdežto v sousedním
Rakousku je tento zákon po řadě novelizací stále v účinnosti. V této podkapitole se věnuji
současné právní úpravě notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti v Rakouské
republice, neboť ačkoliv má stejný původ jako právní úprava tuzemská, prošla jiným
historickým vývojem
Přestože na území Slovenské republiky notářský řád z roku 1871 neplatil, bylo možné
historicky i zde sepisovat notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti, a to na základě § 111
XXXV. zákonného článku z roku 1874 o královských veřejných notářích 78. I tento zákon byl
však v roce 1950 zrušen79 a s ním i úprava notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti.
Není tedy nezajímavé srovnat, jakým způsobem se ve Slovenské republice, po jejím vzniku
v roce 1993, rozhodli přistoupit k problematice institutu notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti.

5.1 Rakouská republika
Právní úprava notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti v Rakouské republice se
stále nachází v § 3 až § 4 notářského řádu z roku 187180.
Podle § 3 Rakouského NŘ je notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, stejně jako
soudem schválený smír, exekučním titulem. Takový notářský zápis lze sepsat ohledně
jakéhokoliv závazku spočívající v konání nebo opomenutí, avšak nikoliv ohledně vyklizení
bytu. Rakouský NŘ jako jednu z formálních náležitostí stanovuje, že notářský zápis musí
obsahovat označení osoby věřitele a dlužníka, právní titul, předmět a povahu plnění, výši a
77

Zákon č. 75/1871 ř. z., jímž se zavádí nový řád notářský.
ŠEDIVA, Václav. Notářství dle práva rakouského se stručnými dějinami notářství vůbec. Turnov: Sluka &
Jiránek. s. 82.
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Zákonem č. 201/1949 Sb., o notářství.
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Aktuální znění dostupné zde:
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001677
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dobu konání nebo opomenutí. Podstatnou náležitostí je také výslovné prohlášení dlužníka v
notářském zápisu, že jednání v něm obsažené může být okamžitě vykonatelné (předložené k
vymáhání). Účinnosti nebrání ani absence prohlášení o přijetí vykonatelnosti věřitelem.
Zároveň je možné sepsat i jednostranné uznání dluhu ve formě notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti.
Ustanovení § 3a Rakouského NŘ se věnuje notářskému zápisu se svolením
k vykonatelnosti, který obsahuje zástavní právo nebo věcné břemeno zapisované do katastru
nemovitostí. Na základě takového notářského zápisu je možné provést exekuci na majetek
nebo na zástavu přímo proti jakémukoliv nabyvateli.
Potvrzení vykonatelnosti notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti notářem pro
vymáhání plnění v zahraničí upravuje § 3b Rakouského NŘ.
Ustanovení §4 Rakouského NŘ stanovuje možnost podat žalobu k soudu směřující proti
vykonatelnosti notářského zápisu. Společně s touto žalobou je možné podat návrh na
zastavení exekuce, avšak musí být prokázáno, že při sepisování notářského zápisu došlo
k porušení právních předpisů, na kterých je nutné trvat v souvislosti se skutečností, že
notářský zápis je veřejnou listinou.
Z uvedených paragrafů je zřejmé, že současná rakouská právní úprava notářského
zápisu se svolením k vykonatelnosti se příliš neliší od právní úpravy z období konce
19. století, kdy byl tento institut do tamějšího právního řádu zaveden. Zejména možnost podat
žalobu proti vykonatelnosti notářského zápisu spolu s návrhem na zastavení výkonu
rozhodnutí nedoznala za skoro 150 let téměř žádných změn.
Při srovnání s tuzemskou právní úpravou není rakouská úprava příliš odlišná. Podobnost
lze spatřit především s úpravou obsaženou v § 71a NŘ.

Odlišnost lze nalézt v § 4

Rakouského NŘ, který upravuje žalobu proti vykonatelnosti notářského zápisu. V České
republice totiž podle ustálené rozhodovací praxe Nejvyššího soudu žaloba proti notářskému
zápisu se svolením k vykonatelnosti přípustná není. Žalobce se namísto podání žaloby, má
svých práv domáhat při výkonu rozhodnutí návrhem na jeho zastavení.
Závěrem lze dodat, že česká právní úprava notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti prošla především po roce 1950 zajímavým a rozsáhlým vývojem, který však
vyústil v zákonnou úpravu, která je v současnosti velmi podobná úpravě obsažené v
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notářském řádu z roku 1871. Naproti tomu v Rakousku je tato úprava jen s minimálními
změnami stále platná a účinná.

5.2 Slovenská republika
Právní úprava notářských zápisů na Slovensku se nachází v notářském řádu 81 . Ten
upravuje v § 46 a následujících náležitosti notářských zápisů o právních úkonech. Každý
notářský zápis o právním úkonu musí mimo jiné obsahovat datum a místo sepsání, jméno a
sídlo notáře, identifikaci účastníků notářského zápisu, jejich prohlášení o způsobilosti
k právním úkonům, údaj o prokázání totožnosti či existence účastníků, obsah právního úkonu,
údaj o přečtení a schválení zápisu účastníky, podpisy účastníků, notáře a otisk úředního
razítka notáře. Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti jako speciální druh notářské
zápisu o právním úkonu však tento zákon neobsahuje.
Úprava notářského zápisu jako exekučního titulu se nachází v jiném zákoně, a to
v zákoně Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a
exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov. Ten v § 41
odst. 2 písm. c) stanoví, že notářský zápis, který obsahuje právní závazek, ve kterém je
vyznačena osoba oprávněná a povinná, právní důvod, předmět a čas plnění a povinná osoba
v tomto zápise s vykonatelností souhlasila, je exekučním titulem.
Ustanovení § 41 odst. 3 Slovenského EŘ však omezuje užití smluvní pokuty v případě
peněžitého závazku, který je obsahem notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti. Pokud
peněžitý závazek vznikl z právního úkonu, lze exekuci nařídit a provést jen ohledně
peněžitých prostředků a úroků z prodlení. Vykonatelnost nároku na smluvní pokutu je
explicitně vyloučena. Tím je slabší smluvní straně, dlužníkovi, poskytnuta ochrana, neboť
není možné sjednat nejen nepřiměřenou smluvní pokutu, ale smluvní pokutu jakoukoliv, resp.
pro tuto smluvní pokutu nelze vést exekuci na základě notářského zápisu se svolením k
vykonatelnosti.
Při sepisování notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti je tak třeba postupovat
podle obecných ustanovení upravujících notářský zápis o právním úkonu dle Slovenského NŘ
a dále splnit podmínky stanovené pro notářský zápis jako exekuční titul ve Slovenském EŘ.
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Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Z. z. n o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).
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Jde tedy o podobné řešení, které se uplatilo v České republice v období od roku 1992 do roku
2000.
Jelikož je zákonná úprava tohoto institutu ještě více strohá než úprava tuzemská, je
dotvářena rozhodovací praxí soudů. Nahlížení na institut notářských zápisů se svolením
k vykonatelnosti je však velmi podobné jako v tuzemsku. I zde je notářský zápis považován
za specifický exekuční titul, který není rozhodnutím a u kterého je třeba na splnění všech
formálních podmínek i podmínky materiální vykonatelnosti. Při nesplnění těchto podmínek
není možno, aby na základě takového notářského zápisu byla nařízena a prováděna exekuce.
V tomto smyslu se vyjádřil i Nejvyšší soud Slovenské republiky v usnesení ze dne 25. 11.
2010, sp. zn. 3 Cdo 63/2009.
K charakteru notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti se v minulosti vyjádřil i
Ústavní soud Slovenské republiky, který v nálezu ze dne 13. 7. 2000, sp. zn. I. ÚS 5/2000
definoval notářský zápis jako čistě procesněprávní institut, který však navazuje na
hmotněprávní základ.
Ačkoliv se úprava notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti vyvíjí na Slovensku
nezávisle na české právní úpravě, není té české příliš vzdálená. Stručnější zákonná ustanovení
jsou vykládána rozhodovací praxí soudů.
Oproti tuzemské úpravě lze spatřit pozitivum v nemožnosti vést exekuci ohledně
smluvní pokuty obsažené v notářském zápisu. Přiměřenost a dovolenost její výše je totiž
v tuzemsku předmětem mnoha sporů82. Považuji tedy za žádoucí v rámci úvah de lege ferenda
o dalším směřování úpravy institutu notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti v České
republice, uvažovat o omezení tohoto institutu ve vztahu k ujednání o smluvní pokutě, a to
jako prvek posilující práva slabší smluvní strany.
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Viz. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30.5.2007, sp. zn. 33 Odo 438/2005 nebo rozsudek Nejvyššího
soudu ze dne 27.2.2007, sp. zn. 33 Odo 236/2005.
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Závěr
Cílem mé práce bylo vymezení institutu notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti, a to nejprve z pohledu historického vývoje, poté ve fázi sepisování tohoto
druhu notářského zápisu a následně vymezení notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti
jako specifického titulu pro výkon rozhodnutí. Na závěr jsem se snažil definovat odpovědnost
notáře v souvislosti se sepisováním notářských zápisů se svolením k vykonatelnosti a také
porovnat tuzemskou právní úpravu institutu notářského zápisu s úpravou rakouskou a
slovenskou.
Při psaní této práce jsem vycházel zejména z právních předpisů, jejich komentářů,
odborné literatury a odborných článků. Jako důležitý zdroj však sloužily soudní rozhodnutí,
především rozhodnutí Nejvyššího soudu, neboť institut notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti se neustále vyvíjí a jedním ze zdrojů tohoto vývoje je právě rozhodovací
praxe Nejvyššího soudu.
Právní úprava notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti prošla od počátku 90.
let 20. století, kdy byl tento institut po dlouhých letech navrácen do právního řádu, rozsáhlou
proměnou. Stejně dynamicky se za tuto dobu vyvíjela i rozhodovací praxe Nejvyššího soudu,
která se kromě interpretační funkce stala v mnoha případech i základem pro novelizaci
zákonné právní úpravy tohoto institutu.
Je ovšem pozoruhodné, že současná právní úprava obsažená v NŘ je velmi podobná
právní úpravě nacházejícím se notářském řádu z roku 187183, která na našem území platila již
v 19. století. Především úprava notářských zápisů se svolením k vykonatelnosti sepsaných
podle § 71a odst. 1 a 2 NŘ je velmi podobná této historické úpravě. Oproti tomu notářský
zápis se svolením k vykonatelnosti sepsaný podle § 71b NŘ představuje diskontinuitní prvek.
To však nebrání jeho použitelnosti v praxi, neboť právě doplňuje dva historicky starší typy
notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti.
Žadatelé o sepsání notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti tak mají k dispozici
tři typy tohoto notářského zápisu a je jen na nich a na povaze závazku, který má být obsahem
notářského zápisu, jaký typ zápisu si zvolí.
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Zákon č. 75/1871 ř. z., jímž se zavádí nový řád notářský.
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Ačkoliv se právní úprava obsažená v § 71a až § 71c NŘ zda být jednoduchá a strohá,
je zapotřebí splnit i další formální náležitosti stanovené procesním právem, tedy především ty
náležitosti, které se týkají obecně veřejných listin a notářských zápisů. Nadto je zapotřebí
splnit náležitosti stanovené právem hmotným. I v tomto směru tedy musí notář sledovat
aktuální judikaturu Nejvyššího soudu, neboť v některých oblastech jako například přípustné
výši úroku z prodlení či smluvní pokuty není judikatura v současnosti zcela ustálena. Pokud
by totiž některá z těchto podstatných náležitostí nebyla v sepsaném notářském zápisu se
svolením k vykonatelnosti splněna, může být takový notářský zápis soudy shledán jako
nevykonatelný. V té chvíli bude nastupovat odpovědnost notáře, resp. státu s regresním
nárokem vůči notáři. Pokud by totiž některá z těchto podstatných náležitostí nebyla
v sepsaném notářském zápisu se svolením k vykonatelnosti splněna, může být takový
notářský zápis soudy shledán jako nevykonatelný. V té chvíli bude nastupovat odpovědnost
notáře, resp. státu s regresním nárokem vůči notáři.
Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti jako titul pro výkon rozhodnutí má
specifický a odlišný charakter oproti soudním a jiným rozhodnutím či soudním smírům. I
proto je na něho exekučními soudy i Nejvyšším soudem pohlíženo přísněji a formálněji.
Nenabývá právní moci a nepředstavuje překážku věci rozhodnuté, tudíž nalézací civilní řízení
ohledně závazku, který je obsažen v notářském zápisu je obecně přípustné.
Domnívám se, že právě přísný formalismus ze strany soudů při výkonu rozhodnutí je
nezbytný k zajištění ochrany slabší strany, tedy dlužníka. Fáze sepisování notářského zápisu
je ovládána zásadou smluvní svobody a autonomie vůle účastníků. I když je notář v rámci
notářské činnosti nezávislý, nestranný a vůči účastníkům notářského zápisů má poučovací
povinnost, nemusí ani tím být vždy zajištěna ochrana veškerých práv slabší strany. Pokud by
tato práva nebyla chráněna soudy při výkonu rozhodnutí, mohlo by jednoduše dojít k porušení
článku 36 odst. 1 LZPS, který každému zaručuje, že se může domáhat svého práva u
nezávislého a nestranného soudu.
Komparací tuzemské právní úpravy notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti s
právní úpravou v rakouském a slovenském právním řádu jsem dospěl k závěru, že tyto právní
řády sdílejí společný základ. V obou právních řádech, stejně jako v právním řádu tuzemském,
sepisují tyto zápisy notáři a z formálního hlediska je zapotřebí výslovného svolení dlužníka
s výkonem rozhodnutí, stejně tak splnění dalších formálních náležitostí kladených zákonem
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Úplným závěrem dodávám, že dle mého názoru je notářský zápis se svolením
k vykonatelnosti flexibilní institut, který do našeho právního řádu historicky patří. Tradičně
byli právě notáři pověřováni sepisováním tohoto druhu veřejné listiny, nikoliv jiný právnický
stav
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. Možnost užití notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti představuje

v závazkových vztazích nástroj, který umožňuje jejich dynamicky rozvoj, a to i přes to, že
soudy k němu zaujímají přísně formalistický přístup.
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Sepisováním exekutorských zápisů se svolením k vykonatelnosti soudními exekutory podle EŘ v letech 2001
až 2012 bylo zasaženo do této historické tradice.
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NŘ
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vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb. o
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komory České republiky (notářský tarif)

OSŘ

zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

OZ

zákon č. 89/2012., občanský zákoník

LZPS

usnesení předsednictva České národní rady 2/1993 Sb., o
vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako
součásti ústavního pořádku České republiky

NařEvExTitul

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 ze dne
21. 4. 2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro
nesporné nároky

EŘ

zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční
činnosti (exekuční řád)

Zákon o odpovědnosti

zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při
výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním
postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992
Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

Rakouský NŘ

Notariatsordnung (NO) RGBl. Nr. 75/1871

Slovenský EŘ

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o
súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
a o zmene a doplnení ďalších zákonov

Slovenský NŘ

zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Z. z. n o notároch a
notárskej činnosti (Notársky poriadok)
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Abstrakt
Tato diplomová práce s názvem „Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti“ se
věnuje speciálnímu typu notářského zápisu, který je zároveň i titulem pro výkon rozhodnutí.
Jedná se o specifický typ notářského zápisu, jehož tradice sahá do druhé poloviny 19. století.
Cílem práce je vymezení notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti z pohledu
civilního práva procesního, neboť jde o institut, který pro svou pružnost může v praxi
nahrazovat meritorní rozhodnutí soudu.
Práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola obsahuje stručný vývoj notářského
zápisu se svolením k vykonatelnosti od jeho zavedení v právním řádu v roce 1871 do
současnosti.
Druhá kapitola práce se zabývá notářskými zápisy jako veřejnými listinami, dále
notářskými zápisy o právních jednáních a následně jednotlivými druhy notářského zápisu se
svolením k vykonatelnosti, včetně notářského zápisu jako evropského exekučního titulu a
vztahu mezi notářským zápisem se svolením k vykonatelnosti a přípustností vedení civilního
sporného řízení nalézacího o nároku vtěleném do takovéhoto notářského zápisu.
Třetí kapitola se věnuje notářskému zápisu se svolením k vykonatelnosti jako
exekučnímu titulu a dále přezkumem takového notářského zápisu v rámci výkonu rozhodnutí.
Čtvrtá kapitola se soustředí na odpovědnost notáře za újmu způsobenou účastníkům
v souvislosti se sepsáním notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti. Okrajově se věnuje
také kárné odpovědnosti notáře a jeho dalších pracovníků, a to ve vztahu k sepisování
notářských zápisů se svolením k vykonatelnosti.
Pátá kapitola obsahuje komparaci tuzemské právní úpravy institutu notářské zápisu se
svolením k vykonatelnosti s úpravou nacházející se v právních řádech Slovenské republiky a
Rakouské republiky
Závěr práce se věnuje shrnutí zjištěných poznatků. Při zpracovávání této práce jsem
vycházel zejména z právních předpisů, jejich komentářů, odborné literatury a odborných
článků. Jako důležitý zdroj však sloužily soudní rozhodnutí, především rozhodnutí Nejvyššího
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soudu, neboť institut notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti se neustále vyvíjí a
jedním ze zdrojů tohoto vývoje je právě rozhodovací praxe Nejvyššího soudu.
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Abstract
This thesis titled "Notarial deed with declaration of enforceability" deals with the
specific type of notarial deed, which is also enforceable title for enforcement procedure. It is a
special type of notarial deed, whose tradition dates back to the 19th century.
The aim of this work is to describe notarial deed with declaration of enforceability
from the perspective of civil proceedings because it is the legal instrument, which for its
flexibility, can in practice, replace Court Judgments.
This thesis is divided into five chapters. The first chapter contains a brief historical
development of notarial deeds with declaration of enforceability since its adoption into legal
system in 1871 to the present.
The second chapter deals with notarial deeds as authentic instruments, as well as
notarial deeds on legal acts and then by each type of notarial deed with declaration of
enforceability, including notarial deed as European Enforcement Order and relationship
between the notarial deed with declaration of enforceability and civil adversarial proceedings.
The third chapter focuses on notarial deed with declaration of enforceability as title for
enforcement procedure and subsequently reviews of a notarial deed within enforcement
procedure.
The fourth chapter of thesis deals with notaries’ responsibility for damages related to
notarial deed with declaration of enforceability caused to parties of this notarial deed.
Marginally also deals with disciplinary liability of notary and his other employees, in relation
to drawing up notarial deed with declaration of enforceability.
The fifth chapter contains a comparison of notarial deeds with a declaration of
enforceability in the Czech, Slovak and Austrian law.
End of my thesis contains summary of findings. While elaborating this work, I have
used legislation, commentaries of legislation, books and articles written by legal experts. As
an important source, however, served judicial decisions, particularly the decisions of the
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Supreme Court because notarial deed with declaration of enforceability is constantly evolving
and one of the sources of this development are the Supreme Court decisions.
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