Cílem této diplomové práce s názvem „Notář v právním řádu ČR“ je podat
přehledný a komplexní obraz o postavení notáře a jeho činnosti na území České
republiky. Notář je jedním z nejdůležitějších a nejváženějších právních povolání, a
proto považuji za vhodné se tomuto tématu více věnovat.
Práce je členěna do devíti hlavních částí. V úvodu vysvětluji, proč jsem si dané
téma vybrala a uvádím stručný obsah práce. Druhá část je věnována krátkému exkurzu
do dějin notářství v českých zemích a také přehledu nedůležitějších právních norem
upravujících postavení notáře a výkon notářské činnosti. Třetí část pojednává předně o
tom, kdo je to notář, jak se jím stát, co je to notářský úřad a jak funguje notářská
kancelář. Čtvrtá a zároveň nejstěžejnější část této práce popisuje nejprve obecně činnost
notáře a kterými základními zásadami je tato činnost ovládána a dále se věnuje
konkrétním činnostem, zejména sepisování právních zápisů o právních jednáních,
osvědčování právně významných skutečností a prohlášení, notářským úschovám a
v neposlední řadě roli notáře jako soudního komisaře v řízení o pozůstalosti. Pátá část
úzce souvisí s částí předchozí, neboť pojednává o odměňování a náhradách za činnost
notáře. Šestá část je věnována problematice notářské samosprávy a dohledu nad
jednotlivými notáři i nad notářskými komorami. V sedmé části nalezneme pojednání o
odpovědnosti notáře – o tom, kdy za újmu odpovídá sám notář a kdy stát, o povinném
pojištění odpovědnosti notáře a také o jeho kárné odpovědnosti. V osmé části shrnuji
dopad nové úpravy ochrany osobních údajů na notáře a jejich činnost. Devátá část je
věnována úvaze o možném vývoji českého notářství v budoucnosti. Závěrečná část
mluví o jednom z aktuálních problémů českého notářství a o jeho možném řešení,
shrnuje celý obsah práce a uvádí, jaké zdroje byly při jejím psaní použity.
Přínos této práce spočívá především v její přehlednosti a komplexnosti popisu
dané problematiky a také v pojednání o dopadu GDPR na notáře, neboť tomuto tématu
se doposud nikdo hlouběji nevěnoval.

