Resumé:
Má diplomová práce nazvaná Právnická povolání v justici je zaměřena na notáře. Tato
vybraná profese má základy již ve starověkém Římě. Zmíněná historická etapa založila tradici
tohoto povolání vyskytujícího se v kontinentálním typu právní kultury.
Zvláštní postavení notáře mezi jinými právnickými povolání plyne z titulu jeho funkcí.
Činnost notáře se opírá o obecné právní zásady včetně těch ústavních.
Účelem mé práce je analyzovat a popsat výkon profese notářů v jejich praxi. Text
práce je rozdělen na 7 kapitol. První z nich obsahuje základní informace o notářích jako druhu
právnického povolání, rozdílu poskytování právní pomoci a právních služeb a konečně
způsobem úpravy jednotlivých právnických profesí zvláštními zákony, jakým je například i
notářský řád.
Druhá kapitola se zaměřuje na historii tohoto povolání a vliv na jeho současnou
podobu v České republice.
V třetí pasáži nazvané “Notář v právním řádu české republiky” jsem blíže představila
některé základní pojmy z praxe a její podstaty, např. tedy pojmy jako notář, notářská činnost,
organizace notářství a profesní samospráva. Ve stejné části jsem objasnila proces nástupu do
notářského úřadu včetně potřebných předpokladů kandidátů, výběrového řízení, jmenování do
funkce a také systematiku pramenů práva. Kapitolu jsem ukončila výkladem zařazení činností
notářů do českého justičního systému.
Část práce věnovaná notářské činnosti je rozdělena dle primárního zdroje úpravy.
Nejprve jsou zde postupně popsány jednotlivé úkony vycházející ze zákona o notářích a jejich
činnosti (notářský řád), jako je vyhotovení notářských listin např. notářského zápisu o
právním jednání, notářského zápisu se svolením k přímé vykonatelnosti a dále také vidimace,
legalizace nebo notářská úschova. Dalším úkolem notáře je jeho úloha soudního komisaře v
řízení o pozůstalosti. Ve spojitosti s rekodifikací soukromého práva tak bylo vhodné krátce
představit některé nové instituty z oblasti dědického práva.
Služby notáře jsou vždy úplatné. Pátá kapitola je věnuje způsobu výpočtu a úhradě
odměny, hotových výdajů a náhrady za promeškaný čas notáře.
Na závěr byly v textu vyjmenovány mezinárodní organizace, které sdružují jednotlivá
národní profesní sdružení notářů. Jejich hlavními cíli je především úzká společná spolupráce,
vzdělávání a koordinace výkonu notářství.
V závěru práce jsem shrnula celý obsah, především působení notáře v českém právním
řádu s ohledem na přístup veřejnosti k této profesi.

