
Cílem mé práce nazvané „Notář v právním řádu ČR“ je kompletně popsat roli a 

postavení notáře na našem území. Toto právnické povolání má hluboké kořeny v historii 

a dlouhou tradici a dnes se těší značné důvěře ze strany veřejnosti.  

Postavení notáře je velmi specifické především tím, že některé výsledky jeho 

činnosti jsou považovány za veřejné listiny. Toto je důsledkem přenesení veřejných 

pravomocí ze strany státu, přesto však notář zůstává svobodným povoláním.  

Práce se skládá ze sedmi kapitol. Kapitola první je úvodní a popisuje historické 

souvislosti a dále dnes platnou související právní úpravu, ze které je nejdůležitější 

notářský řád. 

Kapitola druhá se v první části zabývá zákonnými předpoklady pro výkon funkce 

notáře. Následně definuje základní pojmy a zásady jako jsou: notářská činnost, notářský 

úřad, nestrannost a nezávislost notáře. 

Kapitola třetí je rozdělena mezi více částí, z  nichž každá se zabývá jedním 

z aspektů činnosti notáře. Hlavními a klíčovými činnostmi jsou: sepisování notářských 

zápisů o právních jednáních, osvědčování právně významných skutečností a prohlášení a 

soudní komisariát. Tato kapitola je nejrozsáhlejší a poskytuje kompletní přehled o všem, 

co notář vykonává.  

Další kapitola úzce navazuje na tu předchozí a porovnává notáře s  advokátem při 

provádění úschov a ověřování pravosti podpisu.  

Kapitola pátá se soustředí na odměňování notářů, jelikož pro celkový obrázek o 

notářích je vhodné mít představu o ceně za jejich služby. Problematika úplaty má také 

souvislost s nezávislostí a nestranností notáře a omezuje mezi notáři možnost 

konkurence. 

Šestá kapitola se zaměřuje na profesní samosprávu. Platí zde princip povinného 

sdružování notářů v regionálních komorách a tyto komory tvoří Notářskou komoru České 

republiky, která zastupuje české notářství jak na vnitrostátní tak na mezinárodní úrovni. 

Každá činnost notáře podléhá dozoru ze strany samosprávy.  

Kapitola sedmá popisuje všechny formy odpovědnosti notářů, tedy odpovědnost 

disciplinární, civilní i trestní. Tato osobní odpovědnost klade důraz na  odbornost notáře a 

je základním principem fungování notářství.  

Závěr mé práce obsahuje stručné shrnutí, zopakované závěry, vyjádření k  určitým 

kontroverzním otázkám a také popis zdrojů informací.  

 


