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Úvod 

Ve své diplomové práci se podrobně zabývám jedním z tradičních 

právnických povolání, a to povoláním notáře. Notářská profese je velmi specifická 

a vedle dalších právnických profesí, tedy soudců, advokátů a exekutorů, má své 

zcela samostatné místo. Každá z těchto profesí má v justičním systému svůj „hlavní 

úkol“, kterým u notářů je, aby svou činností předcházeli soudním sporům a výrazně 

přispívali k právní jistotě ve společnosti. V dalším obsahu své práce přiblížím, jak 

velmi široké má notář spektrum působení, což se možná veřejnosti na první pohled 

ani nezdá. Domnívám se, že alespoň jednou v životě každý z nás přijde s notářem 

do styku.  

Má práce je členěna do sedmi základních kapitol v logickém uspořádání tak, 

aby bylo dosaženo účelu práce, kterým je komplexní popis role notáře v našem 

právním řádu. Z tohoto vyplývá, že není mou ambicí podrobné rozebrání jedné 

problematiky či jednoho aspektu působení notáře, nýbrž naopak podat obecný 

výklad a nic podstatného nevynechat. 

V první kapitole je nastíněn historický vývoj notářství se zaměřením na naše 

území. Historický úvod považuji za vhodný na uvedení jakéhokoli tématu, neboť 

historické souvislosti mohou mít významný vliv na dnešní způsob chápání a jistá 

představa vývoje slouží k lepšímu uchopení tématu. Je také třeba si uvědomit, 

jakým způsobem se notářské povolání vyvíjelo do dnešní podoby.  Stručný exkurz 

do historie ústí v část pojednávající o platné právní úpravě výkonu notářského 

povolání.  

Druhá kapitola je nazvána stejně jako samotná diplomová práce a obsahuje 

kompletní teoretický úvod s vymezením základních zásad, pojmů a dále popis toho, 

jak se stát notářem spolu s dalšími detaily výkonu tohoto povolání. Za velmi 

podstatnou část této kapitoly považuji část věnující se veřejným listinám.  

V kapitole třetí se postupně ve stejném pořadí jako NŘ zaměřuji na vše, kde 

notář může aktivně působit a být veřejnosti k službám. Z pohledu rozsahu jde o 

kapitolu nejdelší a z pohledu obsahu o nejpraktičtější.  

Na předchozí kapitolu úzce navazuje kapitola čtvrtá týkající se dvou 

konkrétních činností, a to provádění legalizace a úschov, protože právě tyto dvě 
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činnosti ve svém principu provádějí i advokáti. Kapitola tedy obsahuje jakousi 

stručnou komparaci pro zajímavost.  

V páté kapitole představuji teoretickou konstrukci úplaty notáře za jeho 

činnost. V této kapitole nejde ani tak o konkrétní čísla za jednotlivé úkony, nýbrž o 

popis pravidel, kterými se stanovení odměny a dalších úhrad řídí. Určitá představa 

o této problematice je pro případné zájemce o služby notáře  nepochybně důležitá. 

Ovšem téma úplaty má i své teoretické aspekty, a to zejména ve vztahu 

k nestrannosti a nezávislosti notáře jako vůdčích zásad notářství. 

V následující kapitole se dostávám k popisu organizace profesní samosprávy 

notářů. I tomuto aspektu postavení notáře je potřeba věnovat pozornost, jelikož 

profesní sdružování je pro notáře povinné a má tedy významný vliv na jejich 

činnost. Notářská samospráva zejména prostřednictvím NK ČR působí jak dovnitř 

tak vně notářského stavu. 

Poslední kapitola je věnována jedné za základních zásad, tedy osobní 

odpovědnosti notáře, která může nabývat forem odpovědnosti disciplinární, civilní i 

trestní. Notář by si měl při jakékoli činnosti počínat nanejvýš odborně, obezřetně a 

v neposlední řadě i důstojně.  

Práce je koncipována vzhledem k platné právní úpravě ke dni 24. května 

2015. 
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1. Vývoj notářství do jeho dnešní podoby 

Základem slova notář je latinsky poznámka či zkratka, tj. nota. Ovšem 

zásadní otázkou je, kdo je notář a co je náplní jeho činnosti, a právě toto se měnilo 

spolu s během času již od starověku. Notář jako právnické povolání má hluboké 

kořeny a tradici a vzhledem k tomu považuji za podstatné nastínit alespoň zhruba 

jeho historický vývoj. V této kapitole se tedy od starověkého Říma dostanu až 

k dnešní platné právní úpravě postavení notáře na našem území. 

1.1. Vybrané kapitoly z historie 

Původ notářského povolání můžeme vystopovat až k osobě vzdělané a znalé 

písma, tedy písaře a to již z dob starověkých. Mám na mysli zejména starověké 

Řecko a Řím jakožto kolébky evropské kultury a práva vůbec.  Úkolem těchto 

prvních písařů bylo především zaznamenávat určité skutečnosti, dohody a jiné 

události relevantní z hlediska soukromého práva. A stejně jako římské soukromé 

právo ovlivnilo vývoj soukromého práva v kontinentální Evropě, tak i římské pojetí 

úředníků bylo významným vzorem pro utváření budoucích právnických profesí. 

Úředníkem, který se dá zřejmě považovat za přímého předchůdce notáře je tzv. 

tabellio, který především vyhotovoval různé druhy soukromých listin s  předem 

stanovenými pravidly pro takovéto sepisování, dnešními slovy by se s jistou 

rezervou dalo hovořit o sepisování listin o právním jednání. Mezi další shodné rysy 

můžeme zařadit i to, že „existovaly korporace tabellionů, které přijímaly nové 

uchazeče a dozíraly na kvalitu jejich práce a jejich chování.“
1
 

S recepcí římského práva do právních systémů středověkých evropských států 

je spojeno i formování notářské profese jako takové. Tento jev můžeme pozorovat 

od 10. století na italských univerzitách, tehdejších centrech evropské vzdělanosti  

(zejména univerzita v Boloni). Již v této době se formoval základní kámen činnosti 

notářů, tj. tvorba veřejných listin.  

Vzhledem k relativně pomalejší recepci římského práva můžeme vysledovat 

počátky notářství na našem území až v průběhu 12. a 13. století. Do této doby se dá 

hovořit spíše jen o písařích zaznamenávajících průběh soudního řízení. Za vlády 

                                                 
1
 WIPPLINGEROVÁ, Miloslava, Radka ZAHRADNÍKOVÁ a Kristýna SPURNÁ. Zvláštní soudní 

řízení. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, viii, 226 s, str. 3. Právní monografie. ISBN 978-807-4786-

839 
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Přemysla Otakara II. (1253 – 1261) přišel na naše území Jindřich z Isernie
2
, který je 

považován za prvního veřejného notáře na našem území a mimo jiné zde i založil 

jakousi školu notářství, která byla ve své době značně ojedinělá. Obsazování 

notářských úřadů poté částečně přešlo pod patronát duchovních, když i notáři byli  

velmi často z jejich řad. 

Dalším významným mezníkem je doba vlády Karla IV. (1346 – 1378), kdy 

došlo ke zpřísnění požadavků kladených na notáře. Tehdejší notáři museli skládat 

odbornou zkoušku a přísahu do rukou samotného krále. Jmenování notářů probíhalo 

velmi symbolicky předáním pera a kalamáře. Jejich hlavní činností bylo sepisování 

listin, které byly nadány veřejnou vírou. V tomto období notářství jednoznačně 

vzkvétalo, avšak po vládě Karla IV. započala spíše krize notářství. Špatný stav 

spočíval zejména v narůstajícím počtu notářů, jejich neodbornosti, vrůstající 

nedůvěře veřejnosti atp.  

 Úpadek notářského stavu byl dovršen za vlády Josefa II. (1780 – 1790) 

vydáním obecného soudního řádu roku 1781. Tento předpis stanovil, že pouze 

směnečný protest má charakter veřejné listiny a žádné další výsledky notářské 

činnosti tento charakter nemají. V této době je možné vysledovat záměr omezit 

notářství natolik, až by úplně zaniklo případným sloučením se stavem 

advokátským. Poté následovala další omezení notářského stavu, měnily se jejich 

ustavující orgány, texty přísah a obecně i rozsah jejich působnosti. 

Situace se začala prakticky řešit až po roce 1848, kdy dostalo notářství pod 

svou gesci nově zřízení ministerstvo spravedlnosti a začaly se připravovat nové 

právní předpisy upravující tuto oblast. Roku 1850 byl císařským patentem vydán 

nový notářský řád platící pro všechny tehdejší rakouské země, tedy i pro nás. Za 

zásadní část této nové úpravy se dá zřejmě považovat definitivní přiznání formy 

veřejné listiny všem notářským zápisům. O pět let později byl však vydán řád nový, 

který byl stejně jako ten předchozí terčem kritiky. Poslední habsburskou změnou 

byl notářský řád č. 75/1871 ř. z. Tento předpis přinesl zejména možnost přiznání 

vykonatelnosti notářským zápisům. Stanovil i přísnější požadavky na odbornost 

notářů a kandidátů a dále byl položen základ profesní samosprávy. 

                                                 
2
 též Jindřich z Isernie či Jindřich Vlach 
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 Vzhledem k recepci rakouského práva do našeho prvorepublikového právního 

řádu byl nadále na území Čech stále platným notářský řád z roku 1871, avšak došlo 

k dvoukolejnosti s úpravou notářství na Slovensku, kde platil tzv. zákonný článek 

z roku 1874 ve znění zákonného článku VII. z roku 1866, tedy zcela odlišný právní 

předpis upravující notářství. Můžeme zde vysledovat určité podobnosti s dnešním 

stavem, například uzavřený počet notářů a jejich úřadů (princip numerus clausus), 

nebo jmenování notářů ministrem spravedlnosti.  

Únor roku 1948 samozřejmě přinesl změny i pro oblast notářství, které  bylo 

do té doby považováno za svobodné povolání. Již v roce 1949 byl vydán nový 

zákon č. 202/1949 Sb., o notářství, kterým došlo k jeho sjednocení na celém území 

a také ke zbavení svobody a samosprávy tohoto povolání. Notáři byli nově 

seskupováni v krajských sborech. Možnost, aby se notářský zápis stal exekučním 

titulem, byla odstraněna. Notářství bylo poté úzce propojeno se soudnictvím. Po 

zákoně č. 116/1951 Sb., o státním notářství, bylo notářství zcela zestátněno. 

Notářství se ocitlo absolutně pod vlivem státní moci a z notářů se stali státní notáři 

seskupení pod okresními soudy a sídly jako okresní národní výbory. Po roce 1954 

se stěžejní činností státních notářů stala agenda dědická, stále však pod dozorem 

soudů. 

Po rekodifikaci soukromého práva z let 1963 a 1964, kdy došlo i k vydání 

nového zákona o státním notářství č. 95/1963 Sb., se ustálila činnost státních 

notářů, která spočívala zejména v sepisování listin, osvědčování, poradenství, 

agendě pozemkových knih a dědické rozhodování. Za zmínku stojí i to, že bylo 

možné do notářských funkcí jmenovat i osoby bez náležitého vzdělání.
3
 

Současnou podobu začalo notářství nabývat roku 1992. K úplnému 

odstátnění notářství došlo až zákonem č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, 

který nabyl účinnosti 1. 1. 1993. Rok 1993 byl tedy pro novodobé české notářství 

rokem zásadním, kdy „tento první rok svobodného notářství byl ve znamení 

ustanovení orgánů notářské samosprávy, přijetí dalších vnitřních předpisů a 

především utváření a konsolidace kanceláří notářů.“
4
 

                                                 
3
SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Kapitola z dějin notářství. AD NOTAM. roč. 2003, č. 5, s. 11-

114. Dostupné z: http://www.nkcr.cz/doc/adnotam/2003_5.pdf  
4
 Obnovené notářství (1993 - 2002). AD NOTAM. roč. 2003, jubilejní číslo, s. 19-29, str. 19. Dostupné z: 

http://www.nkcr.cz/doc/adnotam/2003_zvlastni_CS.pdf 

http://www.nkcr.cz/doc/adnotam/2003_5.pdf
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1.2. Notářský řád a další předpisy upravující činnost notářů 

 NŘ částečně vychází z úpravy notářského řádu z roku 1871, který byl 

recipován do právního řádu první republiky a v poválečném období platil do roku 

1949. 

„Touto úpravou byli notáři oproštěni od veškeré rozhodovací činnosti, 

kterou doposud jako státní notáři vykonávali… Novým notářským řádem byla 

rozhodovací činnost státních notářů přenesena na tři státní orgány a to na soudy, 

finanční úřady a nově vzniklé katastrální úřady.“
5
 

NŘ je jádrem úpravy notářství jako celku. Tento předpis nastolil od roku 

1993 moderní zřízení notářství, jeho opětovnou privatizaci a návrat ke svobodným 

principům tohoto povolání. NŘ je ve své dnešní podobě vystavěn na principech 

jako je nestrannost a nezávislost notářského stavu, ale o těchto a dalších principech 

budu ve své práci pojednávat později. NŘ také obnovil plnou profesní samosprávu 

notářů a jejich organizaci do komor.  

Na dnešní podobu NŘ mělo doposud vliv celkem třicet novel. Některé 

novely a změny, které sebou přinesly, je možné považovat za zásadní. Tak 

například novela provedena zákonem č. 30/2000 Sb. zejména upravila vznik 

Centrální evidence závětí vedené NK ČR. Ještě téhož roku vyšla další významná 

novela v zákoně nesoucím číslo 370/2000 Sb., která současně se změnou 

obchodního zákoníku
6
 změnila i NŘ a to tak, že zavedla nový druh notářského 

zápisu – notářský zápis o rozhodnutí orgánu právnické osoby. Dále považuji za 

významný zákon č. 317/2001 Sb., který zavedl Rejstřík zástav
7
 a povinnost jej vést 

svěřil NK ČR. Dalším zákonem, který ovlivnil podobu NŘ je též zákon č. 7/2009 

Sb., který nově výslovně zavedl pojem notářství a dále definoval zásadu 

nestrannosti, která do té doby byla jen dovozována, nově upravil kárné řízení a 

podmínky vykonatelnosti notářských zápisů. 

                                                 
5
 ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Organizace justičního systému. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, 396 s, str. 

254 a 255. ISBN 978-807-3800-444 
6
 zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů 

7
 V rejstříku se evidují všechny identifikační údaje pro zapisované zástavy zástavy na nemovitých věcech 

neevidovaných v katastru nemovitostí, na movitých věcech nepředaných věřiteli, věcech hromadných a 

na souboru věcí. 
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A v neposlední řadě musím zmínit novelu provedenou zákonem č. 303/2013 

Sb., která byla přijata v souvislosti s rekodifikací soukromého práva
8
 a v této 

novelizované podobě známe NŘ i dnes. V první řadě tímto zákonem proběhla 

úprava pojmosloví tak, aby NŘ byl v souladu s terminologií OZ. Jednalo se o 

změnu komplexní a rozsáhlou. Dalším významným vlivem rekodifikace 

soukromého práva na činnost notářů byla změna v hmotněprávní úpravě dědického 

práva obsažené v OZ, kdy došlo k zavedení nových institutů a zásad, zvětšil se i 

samotný rozsah úpravy dědického práva. Pro ilustraci proměny nahlížení na dědické 

právo cituji část z důvodové zprávy k OZ: „Dosavadní úprava (§ 461 odst. 1 

platného občanského zákoníku) uvádí mezi dědickými tituly na prvním místě zákon, 

což sugeruje nesprávnou představu, že dědění ze zákona má přednost před děděním 

podle pořízení zůstavitele. Tím, že osnova v řazení výčtu dědických titulů klade před 

zákon dědickou smlouvu a závěť, se také přihlašuje k dalším ze základních zásad 

demokratické úpravy dědického práva, totiž k zásadě volnosti zůstavitele ve volbě 

dědice.“
9
  

Nezanedbatelný vliv na činnost notáře má i vyhláška č. 196/2001 Sb., o 

odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory ČR , ve 

znění pozdějších právních předpisů (dále jen „notářský tarif“), která obsahuje 

právní konstrukci úplaty notáře za jeho činnost. 

Notář je osoba činná na poli mnoha společenských vztahů a to především 

vztahů soukromoprávních. Vzhledem k tomuto faktu existuje tedy řada dalších 

předpisů, které nějakým způsobem zasahují do činnosti notáře. Působení notáře 

v soukromoprávních vztazích má zejména působit preventivně a výsledky jeho 

činnosti by měly předcházet vzniku budoucích sporů a poskytovat dostatečnou 

právní jistotu. V případě, že spory o soukromá subjektivní práva přesto v  budoucnu 

vzniknou, budou řešena v rámci řízení před civilními soudy. Jádrem právní úpravy 

civilního procesu je OSŘ a ten se notáře přímo dotýká např. v tom, že umožňuje, 

aby byl notář zástupcem účastníka řízení.
10

 Dále se notáře týká část OSŘ o výkonu 

                                                 
8
 ta byla provedena přijetím OZ, ZOK a zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém a to 

s účinností od 1. 1. 2014. 
9
 Důvodová zpráva k NOZ (konsolidovaná verze). MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR. Justice.cz: 

občanský zákoník [online]. [cit. 2015-02-07]. Dostupné 

z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf 
10

 § 25a odst. 1 OSŘ 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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rozhodnutí
11

, jelikož notářský zápis se svolením k vykonatelnosti se může za 

určitých podmínek stát titulem pro nařízení tohoto výkonu. V souvislosti s výkonem 

rozhodnutí je dále nutno zmínit EŘ. Exekučním titulem může být mj. i notářský 

zápis se svolením k vykonatelnosti.
12

 

Dalším předpisem přijatým v souvislosti s rekodifikací soukromého práva je 

i procesní předpis ZŘS, který je pro notáře zásadně významný. Oddíl 2 hlavy III. 

tohoto zákona nazvaný Soudní komisariát se celý zabývá činností notáře jako 

soudního komisaře v řízení o pozůstalosti. 

Na OSŘ a ZŘS materiálně navazuje taktéž prováděcí předpis ministerstva 

spravedlnosti, a to vyhláška č. 37/1992 Sb. o jednacím řádu pro okresní a krajské 

soudy, ve znění pozdějších právních předpisů.  

S přijetím OZ je úzce spjato přijetí tzv. rejstříkového zákona
13

. Forma 

notářského zápisu je zde zásadně vyžadována jako forma podkladů  pro návrhy 

směřující na rejstříkový soud. Celá část třetí tohoto zákona se nazývá Zápis 

notářem. Takto byl zaveden nový způsob provádění zápisů do veřejných rejstříků a 

to bez zbytečného odkladu přímo notářem prostřednictvím dálkového přístupu. 

Veřejnými rejstříky rejstříkový zákon rozumí: obchodní rejstřík, nadační rejstřík, 

rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, rejstřík obecně prospěšných 

společností a spolkový rejstřík. Účelem zavedení tohoto přímého přístupu notářů byl 

zájem na urychlení zápisů a na snížení zatížení rejstříkových soudů. Tento přístup 

byl fakticky zrealizován až v květnu 2015. Je tedy zcela na vůli navrhovatele, jestli 

k zápisu do rejstříku využije notáře či tradičně návrh směřující na rejstříkový soud. 

Významný vliv na činnost notářů mají i stavovské předpisy vydávané 

samosprávou. Jedná se zejména o předpisy přijaté sněmem NK ČR a schválené 

ministerstvem spravedlnosti, kterými jsou kancelářský řád, zkušební řád, konkurzní 

řád a řád kárný. Dále předpis přijatý sněmem NK ČR, organizační řád. A volební 

řád přijatý ministerstvem spravedlnosti. Pro samotné notáře jsou závazná i usnesení 

NK ČR. Výkladová stanoviska NK ČR závazná nejsou, ovšem smyslem jejich 

vydávání jistě není, aby byla ignorována, naopak by v praxi měla skutečně sloužit 

                                                 
11

 podle § 274 odst. 1 písm. e) OSŘ 
12

 § 40 odst. 1 písm. d) EŘ 
13

 zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 
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jako jisté vodítko. Dále by tato stanoviska měla zabránit možným rozdílným 

postupům a výkladům ze strany jednotlivých notářů.  
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2. Notář v právním řádu ČR 

„Postavení a činnost notáře v našem právním řádu vychází z latinského 

(klasického) pojetí notářství, pro které je příznačné především to, že notářská 

činnost slouží prevenci sporů a právní jistotě.“
14

 

V předchozí kapitole své práce jsem se od historického exkurzu dostala až k 

popisu platných právních norem upravujících postavení a činnost notáře. Povolání 

notáře je v dnešní době povoláním sice svobodným, ovšem s jistými 

veřejnoprávními prvky. Hranice této svobody jsou určovány státem, ať už mocí 

zákonodárnou nebo následně výkonnou prostřednictvím ministerstva spravedlnosti . 

V našem právním řádu se plně uplatňuje princip numerus clausus, kterým je 

zabráněno vzniku čistě konkurenčního prostředí mezi notáři, nadto je toto 

podpořeno předem pevně stanovenou úplatou za notářskou činnost, která je dána 

pro všechny shodně. Tyto a jiné záruky jsou notářům státem svěřeny právě proto, že 

notář je v mnoha svých činnostech jakousi „prodlouženou rukou státu“.  

2.1.  Předpoklady a samotný výkon povolání 

„Notář je fyzická osoba splňující předpoklady podle tohoto zákona, kterou 

stát pověřil notářským úřadem. Notářským úřadem se rozumí soubor pravomocí k 

výkonu notářství a další činnosti stanovené trvale spojený s místem výkonu této 

činnosti.“
15

 Uvedené předpoklady by se daly shrnout následovně: tato fyzická 

osoba musí být svéprávná, kvalifikovaná a bezúhonná  (konkretizaci těchto 

předpokladů nalezneme v § 7, 8 a 9 NŘ). Z výkladu tohoto ustanovení plyne, že je 

to právě zákonodárce, kdo určuje, jaké požadavky musí osoba notáře splňovat. 

Úpravu svéprávnosti fyzické osoby nalezneme v OZ. „Svéprávnost je 

způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k 

povinnostem (právně jednat)“
16

 Tedy požadavek svéprávnosti asi není třeba 

nikterak dále přibližovat. 

                                                 
14

 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní: vysokoškolská učebnice. 7. 

aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2014, 621 s, str. 158. Učebnice (Linde). ISBN 978-807-2019-403 
15

 § 1 NŘ 
16

 § 15 odst. 2 OZ 
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Kvalifikací se rozumí vysokoškolské vzdělání v oboru právo
17

, alespoň pět 

let dlouhá notářská praxe a úspěšně složená notářská zkouška. Notářskou praxí NŘ 

rozumí: praxi notáře, kandidáta, koncipienta a také praxi dřívějších státních notářů 

a čekatelů. Do této praxe se dá započíst doba praxe různých dalších právnických 

povolání jako praxe advokáta, advokátního koncipienta, soudce, justičního čekatele, 

státního zástupce a jeho asistenta, soudního exekutora a exekutorského kandidáta a 

tak obdobně. Podobně za notářskou zkoušku je možné počítat též zkoušku 

advokátní, justiční, exekutorskou apod. Tato započitatelnost a vzájemná záměnnost 

praxí a zkoušek z jiných právnických oborů vyvolává určité diskuse. Snad každý 

musí uznat, že jsou zde zásadní rozdíly mezi jednotlivými profesemi a je tedy na 

místě otázka, zda zvládnutí profese jedné skutečně a dostatečně svědčí o schopnosti 

dané osoby zvládnout na vysoké úrovni i činnost notáře a naopak. Na tomto místě si 

dovolím citovat jeden z názorů, který se k požadavkům na osobu notáře vztahuje. 

„Na notářskou funkci by tak měla dosáhnout pouze osoba s nadstandardními 

odbornými znalostmi, organizačními schopnostmi a potřebným morálním kreditem, 

tedy právnická elita.“
18

 Zda tomu tak ve skutečnosti opravdu je, nebo zda je to jen 

jakýsi zatím nedosažený ideál, to mi nepřísluší hodnotit. Ovšem z  řad notářské obce 

se čas od času objevuje kritika směřující do vlastních řad, ze které by se dalo 

usuzovat, že tohoto ideálu zatím zcela dosaženo nebylo. 

2.1.1. Praxe, konkurz a jmenování 

Podrobnosti týkající se období, které předchází samotnému převzetí 

notářského úřadu, upravuje zkušební řád, konkurzní řád a dále částečně i řád 

organizační. 

Uchazeč o funkci notáře se musí v první řadě stát notářským koncipientem u 

nějakého fungujícího notáře, což znamená, že u něj musí být zaměstnán 

v pracovním poměru. Od počátku pracovního poměru se začíná koncipientovi 

započítávat potřebná praxe. Během této praxe se pak koncipient učí a zdokonaluje 

                                                 
17

 „a to na vysoké škole v České republice, nebo pokud tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je Česká 

republika vázána, o vzdělání získaném v oborech práva na vysoké škole v zahraničí, anebo je toto 

vzdělání uznáno podle zvláštních právních předpisů. Za toto vzdělání se považuje též vzdělání získané na 

právnické fakultě vysoké školy se sídlem na území České a Slovenské Federativní Republiky nebo jejích 

právních předchůdců.“ § 7 odst. 1 NŘ 
18

 BÍLEK, Petr. Quo vadis, české notářství?. AD NOTAM. 2004, č. 2, s. 41-45, str. 42. Dostupné 

z:http://www.nkcr.cz/doc/adnotam/2004_2.pdf 

http://www.nkcr.cz/doc/adnotam/2004_2.pdf
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ve všem, co jako budoucí notář musí perfektně znát a ovládat. Svou odbornost 

rozvíjí jednak pod vedením zaměstnávajícího notáře a jednak v  rámci nejrůznějších 

seminářů a školení. 

Po minimálně třech letech trvání koncipientské praxe může dojít k překonání 

další „překážky“ v cestě za notářským úřadem. Tímto dalším mezníkem je složení 

odborné notářské zkoušky. Termíny konání zkoušek určuje, vyhlašuje a zajišťuje 

NK ČR. Veškeré potřebné informace o zkouškách jsou zveřejňovány na 

internetových stránkách NK ČR.
19

 Zkouška má část písemnou a část ústní, koná se 

před zkušební komisí, o jejím průběhu se vyhotovuje protokol. Během zkoušky by 

mělo dojít k zevrubnému ověření jak teoretických tak praktických znalostí 

koncipienta. Zkouška může skončit jedním z těchto výsledků: neprospěl, prospěl 

nebo prospěl výtečně.  

V případě úspěšného složení notářské zkoušky již můžeme o uchazeči 

hovořit jako o notářském kandidátovi. Aby se takovýto kandidát mohl přihlásit do 

konkurzu na uvolněný (či nově vytvořený) notářský úřad, musí mít za sebou praxi 

v délce nejméně pěti let. Oznámení o vyhlašovaných konkurzech je opět 

zveřejňováno na internetových stránkách NK ČR. Samotné výběrové řízení se koná 

před konkurzní komisí. „Komise při svém rozhodování zohlední u jednotlivých 

účastníků zejména dobu a úspěšnost dosavadní notářské praxe, odbornou 

připravenost, vědeckou a publikační činnost, jazykové znalosti, další vzdělání 

využitelné při výkonu notářského povolání a jejich osobní poměry. Komise dále 

zhodnotí záměr účastníka zajistit provoz neobsazeného notářského úřadu.“
20

 Na 

základě tohoto každý člen komise uchazeče oboduje a podle celkového součtu 

všech bodů se utvoří konečné pořadí uchazečů.  

NK ČR v souladu s ustanoveními NŘ navrhne ministrovi spravedlnosti, aby 

do notářského úřadu jmenoval notářem uchazeče, který se v  konkurzu na tento úřad 

umístil jako první v pořadí. Ministr se vždy řídí tímto závazným návrhem NK ČR. 

Dále je v kompetenci ministra i zřizování úřadů nových a rušení úřadů stávajících. 

Právě do rukou ministra jmenovaný notář musí složit slib, dále si musí pořídit 

úřední notářské razítko a pojistit se pro případ vzniku újmy způsobené jeho 

činností, teprve poté může jmenovaný notář skutečně převzít svůj úřad.  

                                                 
19

 www.nkcr.cz 
20

 § 8 odst. 1 konkurzního řádu 
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2.1.2. Pozastavení činnosti, odvolání 

Činnost notáře ze zákonných důvodů pozastavuje ministr spravedlnosti a to 

podle ustanovení § 10 NŘ, kde nalezneme dva odlišné režimy rozhodování 

ministra. V určitých případech ministr o pozastavení rozhoduje fakultativně a 

v dalších obligatorně. Pozastavení činnosti můžeme vnímat jako  řešení dočasné, 

kdy z určitých důvodů ještě není zřejmé, zda bude nutné notáře z jeho úřadu 

odvolat definitivně. Takovými okolnostmi, které mohou pozastavení činnosti 

zapříčinit a ministr rozhoduje fakultativně (tedy je to jeho právo ne povinnosti),  

jsou: zahájení trestního stíhání pro spáchání úmyslného trestného  činu nebo pro 

spáchání trestného činu v souvislosti s činností notáře a dále zahájení řízení o 

omezení svéprávnosti notáře. K pozastavení činnosti může dojít i po dobu, kdy si 

notář odpykává výkon trestu odnětí svobody (a contrario k odvolacím důvodům se 

zde bude jednat o odsouzení za nedbalostní trestné činy nespáchané v  souvislosti 

s výkonem povolání) či po dobu výkonu funkce neslučitelné s funkcí notáře a 

v těchto případech již ministr o pozastavení činnosti rozhodnout musí. Činnost se 

notáři též pozastavuje ve specifickém případě předvídaném v § 51 NŘ, a tedy 

v případě, kdy je notář zdravotně nezpůsobilý svou činnost vykonávat a regionální 

komora, jejímž je notář členem, zahájí úřední postup s cílem odvolání notáře.  

Úpravu odvolání notáře nalezneme hned v následujícím § 11 NŘ a opět tuto 

pravomoc drží ve svých rukou ministr spravedlnosti. Notář samozřejmě vykonává 

své povolání dobrovolně, proto má možnost být na svou vlastní žádost odvolán. 

Některé další odvolací důvody se váží k podmínkám samotného jmenování notáře, 

proto notář bude odvolán v případě nesložení notářského slibu či v případě, že si 

nesjednal povinné pojištění. Obdobně je to i s požadavky kladenými na osobu 

notáře a tedy odvolání může zapříčinit: ztráta občanství, omezení svéprávnosti, 

ztráta bezúhonnosti. Je všeobecným zájmem, aby notář svůj úřad využíval a byl ve 

své činnosti plně aktivní. V opačném případě, kdy notář svou činnost po určitou 

dobu a bez důvodu nezahájil, bude odvolán. Výkon tohoto povolání není časově 

neomezen, věkovou hranicí pro jeho výkon je věk sedmdesát let, pak musí být notář 

odvolán. V části o pozastavení činnosti jsem zmínila úřední postup komory 

v případě zdravotní nezpůsobilosti notáře, tento postup ve svém konečném 

důsledku vede právě k odvolání nezpůsobilého notáře. Konečně důvodem 
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k odvolání notáře je jeho dlouhodobý (déle jak čtyři roky trvající) výkon funkce 

inkompatibilní s funkcí notáře. Odvolání též může být důsledkem kárného 

provinění, o tom však více v samotné kapitole. 

V mezidobí od odvolání notáře z úřadu do jmenování notáře nového 

vykonává neodkladné úkony v rámci uvolněného úřadu notář náhradník. Náhradník 

bývá ustanoven z řad již stávajících notářů. 

Odvolání notáře z funkce či jeho úmrtí jsou tak jedinými možnostmi, jak 

může dojít k uvolnění notářského úřadu. Na tomto základním faktu stojí princip 

numerus clausus. Reálná šance stát se notářem je tak ve výrazném nepoměru k 

zájmu o toto povolání.  

2.2. Základní vymezení činnosti notáře 

Vymezení základních a zásadních pojmů týkajících se činnosti notářů 

nalezneme v NŘ. „Výkonem notářství se rozumí sepisování veřejných listin o 

právních jednáních, osvědčování právně významných skutečností a prohlášení, 

přijímání listin a peněz do notářské úschovy.“
21

 NŘ dále pro tyto základní činnosti 

notáře zavádí legislativní zkratku notářská činnost. NŘ nadto považuje za 

notářskou činnost i provádění zápisů do veřejných rejstříků, veřejných seznamů a  

do Rejstříku zástav. Notář je při výkonu notářské činnosti nezastupitelný, neboť 

„při této činnosti notář určitým způsobem zastupuje stát a dává veřejný charakter 

úkonu, na němž se podílí, jehož se účastní, při kterém zasahuje.“
22

 

Výsledky notářské činnosti se vyznačují významným specifikem a to tím, že 

jsou nabyté veřejnou vírou v jejich správnost a pravdivost (fides publica). Zcela 

zásadním je v tom smyslu znění § 6 NŘ: „Notářské zápisy a jejich stejnopisy, 

výpisy z notářských zápisů a podle tohoto zákona sepsané listiny o ověření (dále jen 

„notářské listiny“) jsou veřejnými listinami, jestliže splňují náležitosti stanovené 

pro ně tímto zákonem“. Základní vymezení veřejné listiny nalezneme v § 567 OZ.
23

 

Význam veřejných listin zejména tkví v jejich síle jako důkazního prostředku 

v případných sporech. „Obsah veřejné listiny má mimořádný význam v tom smyslu, 

                                                 
21

 § 2 NŘ 
22

 SCHELLEOVÁ, Ilona. Organizace justice a právní služby. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2008, 215 

s, str. 161. Právo (Key Publishing). ISBN 978-808-7071-687 
23

 § 567 OZ stanoví, že veřejnou listinou je: „Listina vydaná orgánem veřejné moci v mezích jeho 

pravomoci nebo listina, kterou za veřejnou prohlásí zákon.“  
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že zakládá vůči každému plný důkaz o tom, kdy a kým byla tato listina vystavena, 

jakož i o tom, co je v ní potvrzeno. Dostává tak konkrétní právní jednání do  roviny 

jednání bez dalšího po právu platného, není-li prokázán opak.“
24

 Faktickým 

dopadem veřejných listin jako důkazních prostředků je tedy ta skutečnost, že bude 

zcela přesunuto důkazní břemeno na osobu, která odporuje něčemu, co je obsaženo 

ve veřejné listině. Účastník, jemuž veřejná listina svědčí, nic dokazovat nemusí. 

Tato důkazní síla veřejných listin je potvrzena v § 568 OZ a obdobně v rámci práva 

procesního i v § 134 OSŘ.  A právě vyhotovování veřejných listin je samotným 

jádrem notářské činnosti v našem právním řádu. I notář jako osoba je při této 

činnosti garantem veřejné víry ve správnost jeho jednání. Ochrana veřejného zájmu 

se projevuje především při zákonnému požadavku formy veřejné listiny pro určitá 

jednání. Vzhledem ke zvláštní důkazní síle veřejných listin je ale i pro širokou 

veřejnost a jejich soukromé zájmy vhodné učinit jejich jednání touto formou, i když 

to zákon přímo nevyžaduje. Význam veřejných listin podtrhuje i to, že jejich 

padělání a pozměňování je trestným činem
25

, za který v krajním případě hrozí trest 

odnětí svobody až na dobu deseti let. 

Vedle notářské činnosti však může notář vykonávat i činnosti další, kterými 

NŘ rozumí zejména poskytování právních služeb spočívající v podávání právních 

rad, zastupování účastníků v jednání s dalšími osobami a se státními či jinými 

orgány, sepisování soukromých listin a tvorba právních rozborů a dále správa 

majetku a výkon funkce insolvenčního správce ve všech možných podobách.
26

  

Notář nad výše uvedené vykonává ještě další činnosti, je-li k tomu pověřen 

jiným právním předpisem. Nejvýznamnějším příkladem takovéhoto zmocnění 

zvláštním zákonem je výkon funkce soudního komisaře v řízení o pozůstalosti 

podle ZŘS. 

Veškeré své činnosti provádí notář zásadně za úplatu. Co se týče stanovení 

úplaty, je zde opět patrný státní vliv, když závaznou konstrukci této úplaty obsahuje 

notářský tarif, který je vydán formou vyhlášky ministerstva spravedlnosti. O úplatě 

notáře za jeho činnost bude pojednáno v samostatné kapitole. 

                                                 
24

 HAMPEL, Petr. Notář a jeho postavení v řízení ve věcech veřejného rejstříku. AD NOTAM. 2014, č. 6, 

s. 3-7, str. 6. Dostupné z:http://www.nkcr.cz/doc/adnotam/2014_6.pdf 
25

 § 348 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších platných předpisů 
26

 § 3 NŘ 

http://www.nkcr.cz/doc/adnotam/2014_6.pdf
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Na tomto místě považuji za zajímavé uvést to, co NK ČR uvádí na svých 

internetových stránkách v sekci „notářské služby“
27

 a tedy: převody nemovitostí, 

notářské úschovy, notářský zápis jako podklad pro exekuci, pořízení pro případ 

smrti
28

, majetkové smlouvy manželů a snoubenců, zástavní smlouvy a Rejstřík 

zástav, ověřování a osvědčování, obchodní korporace, přímý zápis do obchodního 

rejstříku, pozůstalost, výpisy z informačního systému veřejné správy, výhrada práva 

věřitele dovolat se neúčinnosti právního jednání, nadace a nadační fondy, 

předběžné prohlášení v očekávání vlastní nezpůsobilosti, svěřenský fond a 

společenství vlastníků jednotek. V těchto všech vyjmenovaných oblastech se tedy 

veřejnost může na notáře obrátit. 

Podrobněji se činností notáře budu zabývat v samostatné kapitole. 

2.2.1.  Zásady a principy notářství 

Notářství je v našem právním řádu vystavěno na několika naprosto 

klíčových zásadách, které se vzájemně ovlivňují i prolínají a bez těchto zásad a 

principů by nemohlo v dnešní společnosti fungovat tak, jak má. Důsledné 

dodržování stanovených zásad a fungování podle osvědčených principů je také 

nezbytné pro udržení důvěry veřejnosti v notářskou obec. „Důvěra veřejnosti v 

notáře a notářské úřady je jedním ze základních principů, na nichž je notářská 

činnost založena. To se projevuje mimo jiné tím, že pokud mají mít právní úkony 

maximální dosažitelný stupeň věrohodnosti, korektnosti, průkaznosti a jistoty pro 

jejich účastníky i pro třetí osoby, jsou činěny ve formě notářských zápisů, které mají 

ze zákona povahu veřejné listiny, nebo alespoň jsou příslušné listiny či podpisy 

osob na těchto listinách notářsky ověřovány.“
29

 

Jednou ze stěžejních zásad výkonu notářství je zcela jistě zásada 

nestrannosti, jak výslovně stanoví i § 2 NŘ. „Nestrannost notáře spočívá v tom, že 

při výkonu notářství, resp. notářské činnosti nezvýhodňuje žádného účastníka 

právních vztahů, které jsou předmětem poskytované právní služby.“
30

 Nestranností 

                                                 
27

 Notářské služby. In: Notářská komora České republiky [online]. 2015 [cit. 2015-03-21]. Dostupné 

z:http://www.nkcr.cz/index.php?page=not_sluz 
28

 § 1491 OZ považuje za pořízení pro případ smrti toto: závěť, dědickou smlouvu nebo dovětek. V širším 

slova smyslu je třeba mezi pořízení zahrnout i prohlášení o vydědění a povolání správce pozůstalosti. 
29

 usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. 10. 2012, sp. zn. 7 Tdo 1154/2012 
30

 BÍLEK, Petr, Roman FIALA, Miloslav JINDŘICH a Karel WAWERKA. Notářský́ řád a řízení o 

dědictví: komentář̌. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, 1120 p., str. 45. ISBN 978-807-4001-819 

http://www.nkcr.cz/index.php?page=not_sluz
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se notáři zásadně odlišují od advokátů. „Jedná se o právní povinnost s velkou 

etickou hodnotou, která staví notářskou funkci po bok profese soudce“.
31

 Dále by se 

dalo říci, že zásada nestrannost notáře naplňuje zásadu rovného přístupu 

k poskytování notářských služeb. 

Nestrannost se významně prolíná s principem prevence, který vypovídá o již 

zmiňované roli notářů v předcházení sporů v soukromoprávní oblasti. „V této 

oblasti pak nemá stejné postavení jako advokát, nemá sloužit konkrétnímu žadateli 

o notářský úkon, ale má sloužit něčemu daleko podstatnějšímu, tj. zájmu obecnému, 

zájmu na tom, aby v soukromoprávní oblasti nedocházelo ke zbytečným konfliktům, 

ke zbytečným soudním sporům. Předcházet právním sporům v konkrétních 

notářských úkonech lze prostě – tím, že notářské úkony, především notářské zápisy, 

budou v souladu s právním řádem, že budou platné. To však předpokládá hlubokou 

znalost právního řádu a dále i hlubokou znalost konkrétního případu. Co je však 

nejpodstatnější, předpokládá to absenci jakékoli osobní (především finanční) 

angažovanosti notáře v dané věci, kterou vystihují právě pojmy nestrannost a 

nezávislost notáře.“
32

 

Tím jsem se dostala k další stěžejní zásadě a tou je nezávislost notáře, kterou  

přímo zakotvuje § 5 NŘ. Toto ustanovení vyslovuje zásadu nezávislosti ve spojení 

s tím, že notář vykonává svou činnost zásadně za úplatu. Právě výše úplaty tak 

může mít přímý vliv na nezávislost notáře, proto je třeba její výši ze strany státu 

stanovit velmi pečlivě a uvážlivě. „Nezávislost notáře spočívá v tom, že ve své 

činnosti se řídí pouze zákonem, event. dalšími právními předpisy, tedy ve své 

činnosti postupuje nezávisle na státní či jakékoli jiné moci.“
33

 Zásada nezávislosti 

však neplatí beze zbytku, když notář v rámci další činnosti poskytuje právní služby. 

Výkon funkce notáře je neslučitelný s jinými výdělečnými činnostmi 

s výjimkou správy vlastního majetku.
34

 Tento zákaz je možno spatřovat ve světle 

                                                 
31

 MONTERO, Hugo Perez. Hugo Pérez Montero k 10. výročí obnovy notářství v České republice. AD 

NOTAM. 2003, jubilejní číslo, s. 35-37, str. 36. Dostupné 

z: http://www.nkcr.cz/doc/adnotam/2003_zvlastni_CS.pdf 
32

 WAWERKA, Karel. Nestrannost a nezávislost notáře, numerus clausus a územní organizace 

notářství. AD NOTAM. 2003, č. 4, s. 90-91, str. 90. Dostupné 

z: http://www.nkcr.cz/doc/adnotam/2003_4.pdf 
33

 BÍLEK, Petr, Roman FIALA, Miloslav JINDŘICH a Karel WAWERKA. Notářský́ řád a řízení o 

dědictví: komentář̌. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, 1120 p., str. 45. ISBN 978-807-4001-819 
34

 § 5 odst. 2 NŘ stanoví, že notář ale může býti poslancem, senátorem, členem místních zastupitelstev, za 

úplatu může vykonávat činnosti vědecké, pedagogické, znalecké atp. 

http://www.nkcr.cz/doc/adnotam/2003_zvlastni_CS.pdf
http://www.nkcr.cz/doc/adnotam/2003_4.pdf
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naplnění zásad nestrannosti a nezávislosti. Pokud by bylo připuštěno, aby notář 

mohl mít své majetkové zájmy neomezeně kdekoli, ihned by se nabízelo ohrožení 

jeho nestrannosti i nezávislosti právě v závislosti na tom, jak by to bylo pro jeho 

jiné ekonomické zájmy výhodné. 

Mezi obecné principy fungování notářství můžeme zařadit již několikrát 

zmiňovaný princip sepětí s veřejnou mocí a s ním související princip numerus 

clausus. Dále také princip povinného sdružování notářů v samosprávných 

komorách. 

Vše výše uvedené v celkovém kontextu odpovídá jisté profesní etice notářů. 

Obecně lze říci, že „princip etiky sice není v právních řádech přímo zakotven, 

nicméně vyplývá z celkového charakteru a poslání notářství. Promítá se mimo jiné 

v podmínkách kladených při ustanovování do notářských funkcí.“
35

 Nadto je jakousi 

nepsanou osobní povinností notáře se stále vzdělávat a poskytovat své služby na 

maximální odborné úrovni. Dodržování zásad výkonu povolání bedlivě kontroluje 

NK ČR. 

V zájmu právní jistoty a dalších záruk je notář jako takový odpovědný jak 

občanskoprávně, tak trestněprávně a v neposlední řadě i disciplinárně. O 

odpovědnosti bude podrobněji v mé práci pojednáno v samostatné kapitole. 

                                                 
35

 SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Právní služba: advokacie, notářství, patentoví zástupci, 

daňoví poradci, soukromí soudní exekutoři. 2. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2005, 103 s, str. 35. 

Učebnice (Linde). ISBN 80-868-6126-0 
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2.3.  Notářský úřad 

Je třeba vrátit se k  pojmu, který jsem již uvedla, v systematice NŘ je 

zmíněn hned v jeho prvním ustanovení, a tímto pojmem je notářský úřad. Počet 

notářských úřadů je vlivem principu numerus clausus předem pevně stanoven a 

soubor zákonem svěřených pravomocí je územně vázán právě k tomuto úřadu. 

K tomuto dále NŘ stanoví: „Sídlem notáře je sídlo notářského úřadu, do kterého 

byl jmenován. Ve svém sídle zřídí notář pro výkon činnosti notáře notářskou 

kancelář, zapsanou v evidenci notářů vedené příslušnou notářskou komorou.“
36

 

Notářský úřad je zřízen v obvodu okresního soud. Každý úřad je identifikován 

jménem a příjmením příslušného notáře a sídlem. 

Považuji za vhodné zdůraznit terminologický rozdíl mezi pojmy notářský 

úřad a notářská kancelář. Zatímco notářský úřad je pojmem abstraktním 

představující soubor pravomocí k výkonu notářské činnosti a je obsahově pro 

všechny notáře shodný, „notářská kancelář má aspekt prostorový (budova, 

nebytové prostory), personální (notář a jeho zaměstnanci) a technický (kancelářská 

technika a administrativní pomůcky).“
37

 Z tohoto vymezení je rozdíl naprosto 

zřetelný. Veřejností však bývají oba dva pojmy volně směšovány.  

Notář v notářské kanceláři spolu se svými pracovníky působí během 

stanovených úředních hodin. Svou činnosti může notář vykonávat i mimo svou 

kancelář v rámci tzv. úředních dnů a na jiných místech, je-li to považováno za 

nutné či alespoň vhodné. 

V souvislosti s notářskou kanceláří je třeba zmínit kancelářský řád, který 

podrobněji upravuje chod kanceláře a rozvíjí tak úpravu obsaženou v  NŘ. Upravuje 

podrobnosti týkající se označení kanceláře, činnosti pracovníků kanceláře, úředního 

razítka notáře, vedení spisů atd.  

2.3.1. Pracovníci notáře 

V notářské kanceláři nalezneme vedle notáře i jeho zaměstnance, řečeno 

terminologií NŘ pracovníky. Jejich množství se liší kancelář od kanceláře, nikde 

není stanoveno, kolik pracovníků by notář měl zaměstnávat.  

                                                 
36

 § 12 odst. 1 NŘ 
37

 BÍLEK, Petr, Roman FIALA, Miloslav JINDŘICH a Karel WAWERKA. Notářský́ řád a řízení o 

dědictví: komentář̌. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, 1120 p, str. 437. ISBN 978-807-4001-819 
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Notář může zaměstnávat notářského koncipienta, o kterém již v mé práci 

byla řeč v souvislosti s notářskou praxí a zkouškou. Notářským koncipientem se 

zapsáním do seznamu koncipientů
38

 může stát svéprávný, bezúhonný občan ČR 

s požadovaným vysokoškolským vzděláním, které jsem již dříve specifikovala u 

obecných požadavků na osobu notáře. Ustanovení § 19 NŘ specifikuje, jaké 

všechny činnosti může koncipient provádět, vždy k tomu však musí být písemně 

pověřen svým zaměstnávajícím notářem. Objevují se úvahy de lege ferenda, že by 

bylo vhodné rozšířit okruh pravomocí, ke kterým může být koncipient pověřen. 

Koncipienta lze ze seznamu vyškrtnut ze zákonných důvodů, které jsou podobné 

důvodům odvolání notáře.  

V souvislosti s koncipientem je třeba zmínit, že zaměstnancem může být 

samozřejmě i notářský kandidát, který se obdobně zapisuje do seznamu kandidátů. 

Rozsah jeho možných pověření je podstatně širší než u koncipienta. Zaměstnávající 

notář může navrhnout příslušné regionální komoře, aby jeho zaměstnaného 

kandidáta ustanovila do funkce tzv. trvalého zástupce.  Právě tuto funkci kandidáta 

jako trvalého zástupce notáře můžeme označit jako jakýsi vrchol v kariéře 

předcházející samotnému jmenování notářem, kdy trvalý zástupce už může 

vykonávat téměř vše z portfolia činnosti notáře. Toto vykonává jménem notáře, 

používá jeho úřední razítko, ale podepisuje se svým jménem. Notář může mít pouze 

jednoho stálého zástupce a vážnost této funkce podtrhuje i to, že tito zástupci 

musejí skládat slib do rukou ministra. 

Notář může zaměstnávat i další osoby, které se zejména administrativně 

podílejí na chodu jeho kanceláře. Pracovníci se mohou též aktivně a částečně 

odborně podílet na notářské činnosti, zejména činnostmi dílčími a přípravnými,  

přičemž k poskytování právní pomoci jako takové legitimováni nejsou. V případě 

zájmu notáře a jeho pracovníka je možné, aby pracovník po alespoň jednoroční 

praxi složil tzv. kvalifikační zkoušku. Podrobnosti týkající se této zkoušky upravuje 

zkušební řád. Po úspěšném složení této kvalifikační zkoušky mohou pracovníci též 

částečně vykonávat obdobné činnosti jako notářský koncipient. Právě tyto 

prozkoušené pracovníky nazýváme notářskými tajemníky, čímž se odlišují od 

ostatních administrativních pracovníků.  

                                                 
38

 ten je vedený příslušnou regionální komorou 
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Za činnost všech svých zaměstnanců nese notář odpovědnost, neboť jejich 

úkony jsou opatřeny jeho úředním razítkem a jménem. Veškerá pověření 

zaměstnanců jsou uskutečňována písemnou formou, zakládána do jejich osobních 

spisů a dávána na vědomí příslušné komoře. Všichni zaměstnanci notáře mají 

povinnost mlčet o skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s výkonem 

svého zaměstnání. Veškerá další práva a povinnosti vyplývající ze vztahu mezi 

zaměstnanci a notářem jako jejich zaměstnavatelem se řídí zákoníkem práce.
39

 

 

 

                                                 
39

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších právních předpisů 
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3. Notář a jeho činnost  

Za teoretický úvod k podrobnému pojednání o činnosti notářů považuji 

předešlé kapitoly mé práce.  

Obecně se dá konstatovat, že notáři jsou při jakémkoli svém počínání nadáni 

vírou veřejnosti v jeho správnost a zákonnost. Značnou důvěru ale notářům 

projevuje i stát, když některé své pravomoci na ně přenáší, což se nejvíce projevuje 

při sepisování veřejných listin a výkonu soudního komisariátu.  

3.1.  Notářská činnost v užším slova smyslu 

Základním kamenem notářské činnosti je zcela jistě sepisování veřejných 

listin o právních jednáních, tedy notářských zápisů. Na tyto listiny jsou kladeny 

přísné zákonné požadavky vzhledem k tomu, jak závažný dopad mohou ve svém 

důsledku mít. Zároveň jsou tímto kladeny požadavky na odbornost sepisujícího 

notáře. Dále NŘ pod notářskou činnost zahrnuje osvědčování právně významných  

skutečností a prohlášení a provádění úschov jak listin, tak finančních prostředků.  

Veškeré výsledky notářské činnosti jsou zásadně vyhotovovány v  jazyce 

českém a stejně tak by to mělo být i s podklady k nim. 

Předtím než započnu s popisem konkrétností, je třeba uvést společný rys 

veškeré notářské činnosti a to ten, že notář zpravidla při poptávce neodmítá. 

Odmítnout je oprávněn pouze v případech, že by po něm bylo požadováno něco, co 

je v rozporu se zákonem, hrozil by možný střet zájmů či by pociťoval osobní 

angažovanost svou či svých zaměstnanců. Existuje zde i možnost následného 

odstoupení od již uzavřené smlouvy a to například při zásadní ztrátě důvěry mezi 

notářem a žadatelem/klientem, přičemž posouzení takovéto ztráty je značně 

subjektivní. 

3.1.1. Sepisování notářských zápisů o právních jednáních obecně 

Vyžaduje-li OZ, aby určité právní jednání bylo učiněno formou veřejné 

listiny, je tím myšlen notářský zápis.
40

 Obligatorní forma notářského zápisu je 

vyžadována například u: předmanželských smluv (§ 720 OZ), smluv o manželském 

právu majetkovém uzavřených již za trvání manželství (§ 716 a násl. OZ), pořízení 

stanov při založení společenství vlastníků jednotek (§ 1200 odst. 3 OZ), dědické 

                                                 
40

 § 3026 odst. 2 OZ 
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smlouvy (§ 1582 OZ) a v řadě dalších případů. Obdobně takto stanoví i další 

významný předpis soukromého práva tedy ZOK
41

. Oproti dříve platným hlavním 

předpisům soukromého práva
42

 došlo k rozšíření situací, kdy je forma veřejné 

listiny ze zákona požadována, což svědčí o ještě větší míře důvěry, kterou stát 

v působení notářů vkládá. V kontextu obchodního práva, tedy především úpravy 

obsažené v ZOK, je třeba si uvědomit, jak moc musí být notář v tomto oboru práva 

vzdělaný, když většina zakládajících jednání a dalších jednání zásadního významu 

musí být učiněná právě formou notářského zápisu. 

V souvislosti s požadavkem formy veřejné listiny přineslo přijetí OZ jistý 

praktický problém. Ustanovení § 441 odst. 2 OZ stručně řečeno stanoví, že je-li pro 

určité jednání vyžadována určitá forma, tuto formu musí mít i plná moc udělená 

k zastupování při tomto jednání. Jde tedy především o situace, kdy právní jednání 

musí být učiněno ve formě notářského zápisu, a právě v těchto případech podle 

uvedeného ustanovení je třeba mít plnou moc udělenou také formou notářského 

zápisu. V praxi je toto řešení časově i finančně náročnější než udělení plné moci 

„pouze“ s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Za zajímavé považuji usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 27. 11. 2014, sp. zn. 29 Cdo 3919/2014, kde bylo 

vyloženo následující: „plná moc udělená k právnímu jednání, pro které zákon 

vyžaduje formu notářského zápisu o právním jednání, není neplatná pro nedostatek 

formy vyžadované zákonem, není-li pochyb o tom, kdo (která osoba) plnou moc 

udělil.“ Tedy že by v praxi měla stačit plná moc s úředně ověřenými podpisy. 

Skutečnost, že toto Nejvyšší soud bez dalšího sám judikoval a zásadně tím ovlivnil 

možnou aplikaci tohoto „kritického“ ustanovení se neobešla bez rozporuplných 

reakcí, zejména ze strany ministerstva spravedlnosti. Brzy má přijít novela OZ, 

která by právě mj. měla vyřešit aplikační problémy ohledně tohoto ustanovení a 

požadavek na plnou moc ve formě notářského zápisu omezit jen na určité případy.   

Aby notářský zápis splňoval přísné požadavky kladené na jeho formu a 

obsah, musí obsahovat identifikační údaje sepisujícího notáře, určení místa sepsání, 

identifikační údaje všech účastníků jednání. Účastníkem rozumíme tu osobu, která 

sama právně jedná a to právě prostřednictvím notářského zápisu. Notář vždy musí 

                                                 
41

 § 776 odst. 2 ZOK 
42

 zejména mám na mysli zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní 

zákoník 
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tyto údaje o účastnících ověřit (např. z předloženého průkazu totožnosti nebo 

výpisu z obchodního rejstříku). V rámci zápisu musí účastníci učinit prohlášení o 

své způsobilosti k takovémuto jednání a logicky je za svéprávné musí seznat i 

sepisující notář. Jádrem zápisu je samotné zapisované právní jednání. Skutečnost, 

že zápis byl účastníkům přečten a jsou s ním seznámeni, stvrzují svým podpisem na 

závěr notářského zápisu. V tomto okamžiku notář prakticky i osvědčuje skutečnost, 

že účastníci jsou s textem zápisu seznámeni a souhlasí s ním. Pro formálnost nesmí 

chybět otisk úředního razítka notáře a jeho podpis. Přičemž ani jedna z povinných 

náležitostí zápisu nesmí chybět. Nadto každý číselný údaj v obsahu je třeba 

především vyjádřit slovně. K nutnosti dodržet všechny formální požadavky na 

obsah notářského zápisu uvádím ustálený názor judikatury, který ve  svém usnesení 

ze dne 18. 12. 2008, sp. zn. 21 Cdo 4566/2007, zopakoval Nejvyšší soud: „Chybějí-

li u písemnosti sepisované notářem formou notářského zápisu takové náležitosti, 

bez nichž by nebylo možné rozeznat formu notářského zápisu, účastníky nebo další  

osoby zúčastněné na úkonu, nebo takové náležitosti, které jsou nezbytnou náležitostí 

notářského zápisu, nelze tuto písemnost považovat za notářský zápis, a tedy za 

veřejnou listinu.“ Dále ale tento názor Nejvyšší soud ve svém usnesení rozvinul a 

posunul dále. Potvrdil rozhodnutí soudů nižších instancí v tom, že v případě 

nepodstatných odchylek od stanovených požadavků či jejich neúplné provedení, 

které však evidentně nemají vliv na skutečnost, že se jedná o notářský zápis, nelze 

pro tyto „drobnosti“ prohlásit notářský zápis za zcela neplatný. 

Speciální postup při sepisování notářských zápisů nastává v případech, kdy 

je účastník hluchý, němý či slepý. Většinou je v těchto případech třeba ještě přizvat 

svědky či důvěrníka. Speciálním případem dále je, když některý z účastníků 

neovládá český jazyk, neboť jedině v tomto jazyce mohou notářské zápisy vznikat. 

V těchto případech musí k uskutečnění zápisu aktivně přistoupit tlumočník. Dále se 

ale budu zaobírat jen klasickými případy, kdy nedochází k těmto specifickým 

situacím. 

Při sepisování notářského zápisu notář aktivně působí na obsah 

zapisovaného právního jednání a to především skrze jeho poučovací povinnost, 

která je postavena na zásadě nestrannosti. „Princip nestrannosti, který ovládá úkony 

notáře při jeho činnosti, je hlavním nástrojem, jehož působení vede k tomu, že 
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právní úkony mající formu notářského zápisu jsou vnitřně spravedlivé, a tím je 

omezena možnost vzniku budoucích sporů z právních vztahů vzniklých na jejich 

základě“.
43

  

Ještě přísnější požadavky na obsah jsou kladeny na notářský zápis, který má 

býti podkladem pro zápis do veřejného seznamu či veřejného rejstříku. Notář musí 

k takovémuto zápisu připojit též své vyjádření o tom, zda údaje v zápisu jsou 

v souladu s právem a zda zápis splňuje veškeré obsahové a formální náležitosti. 

V případě, že notář má výhrady ke splnění těchto požadavků, účastníky o tomto 

poučí. Účastníci však i přesto mohou na sepsání trvat a notář v tomto případě 

přiloží své vyjádření k nedostatkům a pochybnostem.   

3.1.2. Notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti 

I pro tyto zápisy platí již popsaný obecný úvod. Považuji však tuto kategorii 

notářských zápisů za natolik specifickou, že ji zařazuji jako samostatnou 

podkapitolu, ačkoli fakticky by mohla spadat pod předchozí podkapitolu 

pojednávající o notářských zápisech obecně. 

Tyto zápisy se mohou po splnění všech zákonných podmínek
44

 stát 

podkladem pro nařízení výkonu rozhodnutí či exekuce, tedy exekučním titulem. 

Naprostou nutností je, že „účastník musí svolit k tomu, aby byl podle notářského 

zápisu nařízen a proveden výkon rozhodnutí (exekuce) a aby zápis byl exekučním 

titulem, jestliže tento účastník svou povinnost, uvedenou v  notářském zápise, řádně 

a včas nesplní.“
45

 NŘ upravuje celkem tři různé podoby tohoto zápisu.  

Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti podle § 71a odst. 1 NŘ je 

takový zápis, v rámci něhož dochází k založení závazkového právního vztahu a 

povinný účastník z takovéhoto vztahu v zápise svolí k jeho budoucí vykonatelnosti 

tak, jak bylo ono svolení popsáno výše. Notář se i zde aktivně podílí na formování 

právního jednání. Zápis musí obsahovat přesnou specifikaci závazku, výši dluhu a 

dobu splatnosti. Z pojmových znaků tohoto zápisu je zřejmé, že se ho musí účastnit 

nejméně dvě strany, přičemž nejčastěji bude vznikajícím závazkem vztah smluvní.  

                                                 
43

 BÍLEK, Petr, Roman FIALA, Miloslav JINDŘICH a Karel WAWERKA. Notářský́ řád a řízení o 

dědictví: komentář̌. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, 1120 p, str. 234, 235. ISBN 978-807-4001-819 
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 podmínky kladené na zápisy dle § 71a – 71c NŘ, a dále dle § 274 písm. e) OSŘ nebo § 40 odst. 1 písm. 

d) EŘ 
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 BUREŠ, Jan. Notářský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti. AD NOTAM. 2013, č. 2, s. 29-32, str. 

31. Dostupné z: http://www.nkcr.cz/doc/adnotam/2013_2.pdf 
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Dalším druhem zápisu se svolením k vykonatelnosti podle § 71a odst. 2 NŘ 

může zjednodušeně řečeno dojít k uznání dluhu. V tomto případě je třeba v obsahu 

zápisu zaznamenat uznání dluhu co do jeho důvodu i výše, lhůtu k jeho uhrazení a 

osobu věřitele a samozřejmě svolení dlužníka k vykonatelnosti zápisu. Jedná se 

tedy o jednostranné právní jednání dlužníka a pojmovým znakem není přítomnost 

věřitele při jeho sepisování. Nejčastěji se jedná o uznání dluhu z již existujícího 

závazku, v rámci kterého už jedna strana svou povinnost splnila (například peněžní 

prostředky byly dlužníkovi věřitelem skutečně poskytnuty).  „Tento typ notářského 

zápisu je prakticky využíván především bankami a jinými úvěrovými institucemi. 

Mnohdy bývá jednou z podmínek v úvěrových smlouvách předložení notářského 

zápisu se svolením k vykonatelnosti do určité doby po načerpání úvěru. Při využití 

tohoto notářského zápisu pro banku odpadá nutnost součinnosti při jeho 

sepisování; jde totiž o jednostranný právní úkon a účastníkem tohoto notářského 

zápisu je pouze dlužník.“
46

 

Třetí obdobou zápisu se svolením k vykonatelnosti je zápis dle § 71b NŘ 

obsahující dohodu účastníků určitého (často již existujícího) závazkového vztahu, 

kdy v této dohodě dojde ke svolení povinného účastníka k vykonatelnosti. Při 

sepisování tohoto zápisu není třeba do hloubky zkoumat základní závazkový vztah 

mezi účastníky, je třeba ho jen uvést a dalšího se týká předmětná dohoda.  

Závazkový vztah může být zápisem i založen, pak ale musí být patrné oddělení 

právě tohoto založení a procesní dohody obsahující svolení k vykonatelnosti. 

Takováto dohoda může obsahovat i podmínky nebo doložky času a opět jsou 

kladeny podrobné požadavky na formální a obsahovou stránku zápisu.  V obsahu 

nesmí chybět označení povinného i oprávněného, zakládajícího vztahu, předmět a 

doba plnění a souhlas s vykonatelností. Významným odlišením tohoto zápisu oproti 

prvním dvěma je, že se v něm může jednat o pohledávky nejen peněžní povahy. 

Tento zápis a dohodu v něm v konečném důsledku můžeme vnímat jako náhradu 

soudního smíru. 

V případech, kdy splnění povinnosti povinného účastníka notářského zápisu 

podle § 71a odst. 1 NŘ či podle dohody obsažené v notářském zápisu dle § 71b NŘ, 
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je podmíněno určitým plněním ze strany oprávněného, bude třeba toto splnění 

prokázat, než bude moci dojít k  nařízení výkonu rozhodnutí či exekuce.  

Ke všem těmto zápisům ještě upřesňuji, že v případě závazků peněžní 

povahy je třeba v nich přesně a jasně stanovit dobu plnění a případnou specifikaci 

úroků. Co se úroků a způsobu jejich výpočtu týče, nestačí formulace typu „ode dne 

splatnosti do zaplacení“, musí dojít k přesné specifikaci a to buď předem 

stanovenou částkou kapitalizovaných úroků, nebo zcela určitým určením způsobu 

výpočtu a dalších časových podmínek. Toto judikoval Nejvyšší soud v několika 

svých usneseních, jako příklad konkrétního usnesení uvádím to ze dne 17. 5. 2007, 

sp. zn. 20 Cdo 3288/2006. 

 „Každý notářský zápis se svolením k vykonatelnosti nejen potenciálně, jako 

každý jiný notářský zápis o právním úkonu (jednání), ale přímo předchází sporu 

v nalézacím řízení u soudu, neboť případný spor je předem vyřešen, nalézací řízení 

nepřipadá v úvahu.“
47

 

Tvorba notářských zápisů se svolením k vykonatelnosti je tedy, jak z výše 

uvedené základní charakteristiky vyplývá, velmi výhodným právním nástrojem pro 

věřitele. Věřitelům tyto zápisy dodávají dostatečnou jistotu a dále tím šetří čas a 

prostředky, když předchází zdlouhavému nalézacímu řízení.   

Významným ustanovením je § 71c NŘ, které pro notářský zápis se svolením 

k vykonatelnosti stanoví, že je podle přímo použitelných norem práva EU i 

evropským exekučním titulem. Toto má oporu v „čl. 2 až 4 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 pracuje s  pojmem úřední listina, 

nikoli veřejná listina, jako český právní řád. Jelikož však tento notářský zápis 

splňuje náležitosti úřední listiny dle uvedeného nařízení, notářský řád výslovně 

prohlašuje notářský zápis se svolením k vykonatelnosti za evropský exekuční 

titul.“
48

  

Ke všemu, co bylo výše řečeno o notářských zápisech se svolením 

k vykonatelnosti, je třeba ještě na závěr zdůraznit, jak moc obezřetný a dobře 
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informovaný musí notář při jejich sepisování býti. Vždyť samotné sepsání 

potenciálně nahrazuje celé nalézací řízení. 

3.1.3. Osvědčování právně významných skutečností a prohlášení  

Osvědčování stojí v pořadí četnosti provádění hned za sepisováním 

notářských zápisů. Tato činnost má velice široké spektrum uplatnění a § 72 NŘ 

vyjmenovává celou řadu situací, kdy k němu může dojít. Všechny tyto situace 

spojuje, že se osvědčují jen ty skutečnosti, které jsou způsobilé k vyvolání určitých 

právních následků. Dále také to, že notář při osvědčování nepůsobí jako právní 

rádce. „Jeho úkolem je toliko zaznamenat v listině skutečnost, která před ním 

nastala, nebo prohlášení, které před ním bylo učiněno. V zájmu nestranného 

osvědčení notář nezasahuje do děje, nepoučuje a není odpovědný za to, že před ním 

učiněný úkon nebo probíhající děj je v souladu se zákonem.“
49

 Některé typy 

osvědčování níže podrobněji rozeberu. 

Veřejností hojně využívaným druhem osvědčování je tzv. vidimace, tedy 

ověřování shody opisu nebo kopie (kopií rozumíme fotografický obraz originálu a 

opis je doslovný opis textu původní listiny na listinu novou; dále budu užívat jen 

„opis“) s originální listinou. Shoda se může osvědčovat u listiny soukromé i 

veřejné, prvopisu či již opisu, ale vždy jen slovní textový obsah. Skutečná doslovná 

shoda tedy musí být nějakým způsobem opravdu ověřena. Častým a nejjednodušším 

způsobem ověření je, když notář sám na svém kopírovacím zařízení opis vyhotoví.  

Na opis se po ověření shody připojí ověřovací doložka či je tato doložka 

vyhotovena na listinu novou, která se pevně spojí s opisem. Doložka musí splňovat 

formální obsahové náležitosti (potvrzení doslovné shody; určení počtu listů, 

z kolika se listina skládá; údaj o tom, zda se jedná o opis úplný či částečný; místo a 

datum vyhotovení; úřední razítko notáře a podpis notář nebo jiné ověřující osoby). 

Připojení doložky musí následovat ihned po osvědčení shody. Notář ale nenese 

žádnou odpovědnost za obsah ověřovaných listin. „Vyznačením ověřovací doložky 

na opisu listiny nebo připojením ověřovací doložky k opisu listiny nestává se takto 

ověřený opis veřejnou listinou. Veřejnou listinou je jen ověřovací doložka, jejíž 

význam je jenom v tom, že se jí ověřuje, že opis doslovně souhlasí s listinou, z níž 
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byl pořízen.“
50

 Ne u všech dokumentů však lze ověření shody s opisem provést. 

Notář toto odmítne například u specifických dokumentů, jejichž nahrazení ověřenou 

listinou není možné (občanský průkaz, cenné papíry apod.)  

Druhým značně frekventovaným druhem je ověřování pravosti podpisu čili 

legalizace. Legalizací notář potvrzuje, že určitá fyzická osoba před ním osobně 

podepsala nějaký dokument, či u již podepsaného dokumentu tento podpis 

prohlásila za svůj vlastní. Opět se ověření vyznačí na ověřovací doložce, která se 

vyhotoví buď přímo na podepsaný dokument či na samostatnou listinu pevně 

spojenou s podepsaným dokumentem. Na ověřovací doložku jakožto veřejnou 

listinu jsou kladeny obdobné požadavky jako na doložku u vidimace.  Nezbytnost 

dodržení formálních požadavků kladených na ověřovací doložky dokládá usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 29. 4. 1998, sp. zn. 2 Cdon 721/97, ve kterém bylo 

dovozeno, že neobsahuje-li doložka o ověření podpisů předepsané zákonné 

náležitosti, nelze pokládat podpisy za úředně ověřené. Provedené legalizace se musí 

zaznamenávat do tzv. běžných ověřovacích knih. 

Pro vidimaci a legalizaci je společné, že vedle notářů toto mohou provádět i 

další subjekty a to na základě zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo 

kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších právních 

předpisů. Těmito subjekty jsou zejména úřady územních samosprávných celků a 

držitelé poštovní licence. 

 Jako další podobnost vidimace a legalizace mohu uvést i to, že před jejich 

provedením je nutné od žadatele zjistit, zda výsledek má býti použit v  zahraničí či 

jen na našem území. V druhém jmenovaném případě smí vidimaci i legalizaci 

provést jakýkoli pracovník notáře, je-li k tomu pověřen. Avšak v případě prvém to 

musí učinit notář sám nebo alespoň notářský kandidát. U použití v  zahraničí je třeba 

ve zjišťování zajít ještě dál a zjistit cílový stát, protože u jednotlivých států se 

mohou režimy účinků ověřování lišit. Nejjednodušší situace nastává, když státy 

spolu mají uzavřenou dvoustrannou úmluvu o vzájemném uznávání určitých 

veřejných listin. Jinak je stěžejním kritériem to, zda stát užití listiny je signatářem 
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tzv. Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin.
51

 V rámci 

smluvních států je třeba listinu označit speciální ověřovací doložkou (tzv. 

Apostilou) a tím je listina považována za ověřenou v těchto státech bez dalšího. Ve 

zbylých případech je nutné listiny podrobit tzv. superlegalizaci čili vyššímu 

ověření, které uskutečňuje ministerstvo spravedlnosti a zahraničních věcí.  Tuto 

poměrně složitou problematiku však ve své práci dále podrobněji rozebírat nebudu. 

Dalším příkladem osvědčení je osvědčení o předložení listiny. V tomto 

případě notář v doložce potvrzuje, že mu byla určitá listina skutečně předložena a 

kdy se tak stalo. Právě přesné časové určení může být praktickým důvodem žádosti 

o vyhotovení tohoto osvědčení. 

Osvědčování listiny o protestech směnek a jiných listin, které je třeba 

předložit k uplatnění práva, činí notář podle zákona č. 191/1950 Sb., zákon 

směnečný a šekový, ve znění pozdějších předpisů. Provedená osvědčení protestů se 

zapisují do speciální knihy.   

Osvědčením průběhu valných hromad a schůzí notář osvědčuje, kdy a kde se 

takovéto jednání konalo, dále všechna přijatá usnesení a případně další důležité 

skutečnosti. Zpravidla je třeba zaznamenat počet přítomných členů, způsob 

hlasování, připomínky členů apod. Notář do jednání nikterak nevstupuje a pouze 

osvědčuje významné skutečnosti. Toto osvědčení je vyhotovováno formou 

notářského zápisu. 

Dále notář může osvědčit i to, že je někdo naživu. Ten dotyčný se musí za 

notářem osobně dostavit, prokázat svou totožnost (pokud není notáři osobně znám)  

a poté notář vyhotoví notářský zápis, kde uvede přesný časový údaj takového 

osobního „setkání“. Je otázkou, na kolik je z praktického hlediska nutné, aby NŘ 

obsahoval úpravu tohoto typu osvědčení. 

NŘ také uvádí možnost osvědčení o jiných skutkových dějích a stavu věcí a 

jako příklad uvádí splnění dluhu, ověření stavu nemovité věci  nebo slosování. O 

svých praktických zjištěních notář sepíše zápis. 

Ve výčtu druhů osvědčení NŘ zmiňuje i notářský zápis o rozhodnutí orgánu 

právnické osoby (§ 80a NŘ), který považuji za značně důležitý. Toto osvědčení 
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notář sepisuje v případech, kdy to zvláštní právní předpis
52

 vyžaduje či pokud je 

orgány právnické osoby rozhodováno o skutečnostech, které se zapisují do 

veřejného rejstříku. Pokládám za vhodné na tomto místě uvést, co zmínil Vrchní 

soud v Praze ve svém usnesení ze dne 20. 2. 2008, sp.zn: 7 Cmo 213/2007: „Není-li 

pochybnost o tom, že předkládaná listina je notářský zápisem o rozhodnutí orgánu 

právnické osoby sepsaná podle § 80a a násl. NŘ, nemá rejstříkový soud v těchto 

případech povinnost zkoumat zápis co do obsahu právního úkonu či právní 

skutečnosti v něm obsažené, vychází bez dalšího z veřejné listiny notáře a zabývá se 

pouze tím, že zapisované skutečnosti, údaje ze zápisu vyplývají (zda jsou v nich 

příslušné právní úkony a skutečnosti uvedeny a je patrno, že notář se k  nim 

vyjádřil.“ Podklady k přípravě tohoto osvědčení je povinna notáři s předstihem 

dodat sama právnická osoba. Jedná se o doklady jako aktuální výpis z obchodního 

rejstříku či jiný doklad, znění zakladatelských dokumentů, pozvánky na  jednání, 

navrhovaná usnesení atp. Pro shrnutí a ujasnění ještě cituji rozsudek Nejvyššího 

soudu ze dne 15. 1. 2014, sp. zn. 28 Cdo 3155/2012: „Zásadní rozdíl mezi 

osvědčením upraveným v části šesté oddílu třetím notářského řádu, tedy i 

osvědčením o průběhu valné hromady a schůzi právnické osoby podle § 77 

notářského řádu, a notářského zápisu (resp. osvědčení) o rozhodnutí orgánu 

právnické osoby podle § 80a a násl. notářského řádu spočívá v tom, že notář při 

vyhotovování posledně uvedeného notářského zápisu kromě vlastního osvědčení 

musí projevit také svůj názor na to, zda byly při přijímání příslušného rozhodnutí 

splněny předepsané formality, jakož i na to, zda je obsah takového rozhodnutí v 

souladu s právními předpisy a se zakladatelskými dokumenty právnické osoby.“  A 

právě tato povinnost notáře připojit své hodnocení je výraznou modifikací, 

pohybujeme-li se v oblasti osvědčování právně významných skutečností a 

prohlášení, kde obecně platí již výše uvedené, tedy že notář nikterak nezasahuje do 

obsahu osvědčovaného jednání. 

Jako poslední podrobněji popíšu vydávání ověřených výstupů z 

informačního systému veřejné správy, což je v dnešní době hojně využívanou 

službou. Tato činnost však není podrobněji upravena NŘ nýbrž zákonem č.  

365/2000 Sb., o  informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších 
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právních předpisů. Tato činnost spočívá ve vydávání úplných či částečných výpisů 

ze záznamů, které jsou elektronicky vedeny podle uvedeného zákona a notář tak 

koná jako kontaktní místo veřejné správy (také známo jako CZECH Point). 

„Úkolem notáře při vydávání ověřeného výstupu z  informačního systému veřejné 

správy je – zjednodušeně řečeno – ověřit, že výstup je označen elektronickou 

značkou správce, jež je v době vygenerování výstupu platná, a dále ověřit, zda se 

samotná vytištěná listina shoduje s vygenerovaným výstupem; to notář stvrdí 

ověřovací doložkou přímo na listině nebo k  ní připojenou.“
53

 Notář je oprávněn 

vydávat tyto výstupy: výpisy z obchodního rejstříku, výpis z katastru nemovitostí, 

výpis z insolvenčního rejstříku, výpis ze živnostenského rejstříku, výpis ze seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů, výpis z rejstříku trestů a výpis z bodového hodnocení 

řidiče. 

Dále již jen výčtem uvedu, jaká další osvědčení NŘ obsahuje: osvědčení o 

prohlášení; o provedení úkonů a splnění formalit podle nařízení Rady Evropských 

společenství o statutu evropské společnosti (SE) a podle nařízení Rady Evropských 

společenství o statutu evropské družstevní společnosti a zákonů vydaných k jejich 

provedení; o splnění zákonem stanovených požadavků českou osobou zúčastněnou 

na přeshraniční přeměně obchodní společnosti nebo družstva a splnění zákonem 

stanovených požadavků pro zápis přeshraniční přeměny do obchodního rejstříku a 

autorizovanou konverzi dokumentů. 

Jak jsem již uvedla, osvědčovat by se měly jen právně relevantní skutečnosti 

a prohlášení. Je ale zřejmé, že ne vždy bude situace jednoznačná a tato relevance 

evidentní, což sebou může přinášet značné odlišnosti v postupu jednotlivých notářů. 

3.1.4. Notářská úschova 

Provádění notářských úschov je další tradiční oblastí notářské činnosti, při 

které se notáři těší výrazné důvěře ze strany veřejnosti. Jedná se o důvěru 

v notářství obecně, ale taktéž je svěření úschovy projevem důvěry v  konkrétního 

provádějícího notáře. Jednotlivé druhy úschov níže postupně přiblížím. Podrobnosti 

jejich provádění stanovuje kancelářský řád. V rámci jejich administrace vede 

notářská kancelář knihu úschov. 
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V prvé řadě může notář převzít do úschovy listinu. O tomto převzetí sepíše 

podrobný protokol, jehož náležitosti stanoví § 82 odst. 1 písm. a) – f) NŘ. O vydání 

z úschovy se opět pořizuje protokol. K úschovám listin lze uvést stejný požadavek 

jako u osvědčování prohlášení a skutečností a tedy ten, že by se mělo jednat o 

právně relevantní listiny. Je zřejmé, že notář zde není od toho, aby uchovával 

spousty listin s ryze soukromými účinky. Praktickým důvodem úschovy může 

například být snaha ochránit nějakou velmi důležitou listinu před jejím odcizením 

či poškozením. Speciálním případem je úschova pořízení pro případ smrti, které 

nebylo zachyceno formou notářského zápisu. Z této úschovy se listiny vydají pouze 

osobě, která úschovu iniciovala či má k vyzvednutí zvláštní plnou moc. Důvodem 

k takovéto úschově bude zejména to, že poskytuje potenciálnímu zůstaviteli silnější 

pocit jistoty a v případném řízení o pozůstalosti se k ní ustanovený soudní komisař 

snadno dostane. Všechny uschované listiny notář uschovává buď v bezpečnostní 

schránce v bance nebo trezoru v kanceláři či v kovové skříni. Pořízení pro případ 

smrti se navíc uschovávají ve speciálně označených obálkách, podobně i uschované 

cenné papíry. 

Dalším typem je úschova peněz, tu notář provádí na základě žádosti 

složitele, která obsahuje jeho identifikaci a další podrobnosti o uložených penězích. 

Peníze jsou posléze převedeny nebo vloženy na zvláštní  bankovní účet úschovy. 

Opět dochází k sepsání protokolu, který především obsahuje identifikaci slož itele a 

příjemce, podrobnosti o částce úschovy, podmínkách, lhůtách a dále vše, co je pro 

úschovu a její následné vyplacení důležité. Nejčastějším praktickým důvodem této 

úschovy bude zajištění závazku. Jakmile je notáři doloženo splnění veškerých 

podmínek úschovy, vyplatí uschované peníze příjemci úschovy, přesněji řečeno je 

bezhotovostně převede na jeho účet. 

Na třetím místě NŘ zmiňuje notářskou úschovu listin za účelem jejich 

vydání další osobě a tato se přiměřeně řídí ustanoveními ohledně úschovy peněz. 

3.1.5. Vydávání stejnopisů, opisů, výpisů a potvrzení  

 Tato činnost notáře navazuje na činnosti výše popsané, když je třeba jejich 

hmotné výsledky v nějaké podobě předat dál. 

Stejnopis nějakého dokumentu (nejčastěji notářského zápisu)  je doslovně 

shodný s jeho originálem a to se všemi přílohami a náležitostmi. Stejnopis obsahuje 
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doložku o ověření jeho shody s originálem. Reálně se uvnitř společnosti pracuje a 

nakládá právě se stejnopisy, neboť originály notářských zápisů zůstávají uchovány 

u notáře ve sbírce notářských zápisů. Stejnopisy notářských zápisů jsou vydávány 

účastníkům zápisu nebo dalším osobám při prokázání právního zájmu na tomto 

vydání. Vydávání stejnopisů je omezeno především z důvodu dodržení zásady 

diskrétnosti.  

Zásadně se z notářských zápisů vydávají jejich stejnopisy, není-li výslovně 

stanoveno, že se vydává jejich opis či ověřený opis. Opisy se nejčastěji vydávají u 

pořízení pro případ smrti.  

Výpisem rozumíme, jak název napovídá, jakýsi stejnopis jen určité části 

zápisu. Potvrzení se vydává o skutečnostech, které notář eviduje ve svých spisech.  

3.2.  Jiná a další činnost notáře 

Sedmá část NŘ je nazvána „jiná činnost notáře“ a je zde zařazeno jen tzv. 

oznámení o výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání. Takovéto 

oznámení notář na žádost věřitele doručí tomu, vůči komu tuto výhradu věřitel činí. 

O žádosti na provedení oznámení se vyhotovuje protokol a notář oznámení doručí 

do třech pracovních dnů od jeho sepsání. 

Již ve druhé kapitole své práce jsem uvedla, že NŘ vedle klasické notářské 

činnosti (ve smyslu legislativní zkratky) stanoví ještě činnosti další, které může 

notář v souvislosti s touto notářskou činností vykonávat. Právě tato vyžadovaná 

souvislost je částečně limitujícím faktorem, kdy v konečném důsledku notář 

nemůže jen tak volně na trhu nabízet své právní služby a soupeřit tak s  dalšími 

notáři či dokonce advokáty. Je ovšem samozřejmě otázkou, nakolik je toto beze 

zbytku v praxi skutečně dodržováno. 

Specifikace dalších možných činností notáře a jejich umožnění odráží tu 

skutečnost, že notář je osobou vzdělanou v oboru právo a může tedy své odborné 

znalosti využívat i jinde než při výkonu standardní notářské činnosti. Zastřešujícím 

důvodem je pak zájem na komplexnosti poskytovaných notářských služeb.  

 Prakticky vše, co notář skutečně vykonává, je ovládáno základními 

zásadami výkonu notářství a notář si nemůže ani v dalších činnostech počínat tak, 

aby znevažoval důstojnost svého povolání. Kupříkladu ale zásada nestrannosti je při 

klientském poskytování právních služeb celkem logicky značně modifikována a to 
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zejména vzhledem k tomu, že notář musí dbát nejenom dodržování právních 

předpisů, ale také pokynů klienta (ty ale nemají samozřejmě přednost před 

zákonem). Při poskytování právních služeb musí notář dodržovat mlčenlivost o 

všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s takovýmto poskytováním 

dozvěděl.  

Udělování právních porad je třeba chápat jako komplexní službu, která 

provází veškerou notářskou činnost v užším slova smyslu a často ji také předchází 

s tím, že není ani jisté, zda ke konkrétní činnosti po této poradě vůbec dojde. 

Stejným způsobem pak právní porada může následovat až po vyhotovení např. 

notářského zápisu o právním jednání. 

Na výsledky notářské činnosti pak také může navazovat sepisování 

soukromých listin a zastupování v řízení. Jako příklad lze uvést typickou situaci, 

kdy notář formou notářského zápisu sepíše kupní smlouvu, jejímž předmětem je věc 

nemovitá, úhrada kupní ceny může proběhnout skrze notářskou úschovu a dále pak 

notář podá návrh na povolení vkladu vlastnického práva směřující na příslušný 

katastr nemovitostí. Konečně může notář účastníka v tomto řízení i zastupovat. 

Při zastupování notář jedná plně v zájmu klienta, přičemž toto zastupování může 

skončit až u podání dovolání. 

Co se týče správy majetku, zde nenalezneme obdobné omezení, že musí být 

vykonávána jen v souvislosti s notářskou činností. Správa majetku je tak zcela 

samostatnou oblastí, kde se notář může v rámci svých činností pohybovat. Nejedná 

se ovšem o častý jev, že by notář vykonával funkci správce majetku. 

Funkci insolvenčního správce může notář vykonávat v souladu se zákonem 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších právních předpisů. Aby notář mohl být jako správce veden v seznamu 

insolvenčních správců, musí zažádat ministerstvo spravedlnosti o vydání povolení a 

toto povolení za splnění určitých podmínek získat. Činnost správce se pak řídí 

pouze insolvenčním zákonem a notář ji musí vykonávat osobně, nikoho ze svých 

zaměstnanců svým nahrazením pověřit nesmí. Objevují se úvahy, pro mne zcela 

pochopitelné, nakolik je toto v praxi uplatnitelné a vlastně z jakého důvodu by o 

tuto funkci měl notář usilovat. Z toho, s čím jsem se sama v praxi setkala, vím, že 

funkce insolvenčního správce je časově, administrativně a odborně náročná a nabízí 
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se tedy otázka, jak by notář tuto funkci mohl naplno vykonávat, aniž by to nebylo k 

újmě notářské činnosti. 

„V rámci další činnosti notář vykonává i jinou činnost, stanoví-li tak tento 

zákon nebo zvláštní zákon.“
54

 Pro notáře je stěžejním zvláštním zákonem ZŘS, 

který upravuje funkci notáře jako soudního komisaře, o tom však  více až v 

následující podkapitole. Jako další zvláštní zákon by se dal ještě uvést OZ, který 

upravuje další činnost notáře zejména v souvislosti s Rejstříkem zástav.  

3.3.  Notář jako soudní komisař 

Soudní komisariát má na našem území v zásadě tradici a to již od notářského 

řádu z roku 1850, ačkoli samozřejmě v průběhu let můžeme spatřovat jisté změny. 

V dnešní době musí být notář jako soudní komisař odborníkem na dědické právo ve 

smyslu práva objektivního a ve spojitosti s tím i na manželské majetkové právo a 

v neposlední řadě i na provázející úpravu procesní. 

3.3.1. Teoretický úvod 

S rekodifikací soukromého práva došlo mimo jiné ke změně terminologie, 

kdy z řízení o dědictví se stalo řízení o pozůstalosti. Tato konkrétní proměna  

proběhla z důvodu změny v nahlížení na dědické právo, kterou jsem již dříve 

v souvislosti s přijetím OZ nastínila. „Pozůstalost je pojata jako jmění zůstavitele k 

okamžiku zůstavitelovy smrti, resp. jako ta jeho část, která je způsobilá přejít na 

dědice jako na právního nástupce, zatímco dědictví je to z pozůstalosti, co skutečně 

připadá jako jmění osobě, která je dědicem“.
55

 Z pohledu hmotněprávního došlo 

přijetím OZ v dědickém právu k celkem významným posunům.  Procesní úprava se 

v těchto souvislostech dočkala také velkých novinek, avšak materiální jádro zůstalo 

obdobné. 

Úprava nesporných řízení byla odebrána z  hlavy páté třetí části OSŘ a byla 

celá přesunuta do ZŘS. Tato změna proběhla z více důvodů. Jedním z hlavních byla 

snaha, aby bylo dosaženo souladu procesní úpravy s tehdy nově přijatou 
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 § 4 NŘ  
55

 důvodová zpráva k zákonu č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, také dostupné online z: 

 http://www.kr-ustecky.cz/duvodova-zprava-k-zakonu-c-292-2013-sb-o-zvlastnich-rizenich-soudnich/d-

1678739 
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hmotněprávní úpravou v OZ. OSŘ tak v civilním řízení zůstává předpisem 

obecným. 

Ve výčtu nesporných řízení upravených ZŘS nalezneme i řízení o 

pozůstalosti, kde je v kontextu celého řízení komplexně upraven právě i soudní 

komisariát. V teoretické rovině týkající se charakteristiky nesporných řízení 

můžeme konstatovat, že zásadním rysem těchto řízení je jejich preventivní funkce 

(předcházejí možným sporům tím, že předem autoritativně poměry upraví)
56

 a není 

tedy náhodou, že zrovna notářům je v jednom z nejvýznamnějších nesporných 

řízení svěřena role klíčová. V případech řízení, kde se bude vyskytovat nějaký cizí 

prvek (např. předmětná nemovitost se bude nacházet mimo naše území a obdobně), 

bude (zřejmě) od května 2015 na našem území platit přímo aplikovatelné Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012.
57

  Problematice řízení o 

pozůstalosti s cizím prvkem se však vzhledem k její obsažnosti dále věnovat 

nebudu.  

3.3.2. Řízení o pozůstalosti 

 „Účelem řízení o pozůstalosti je především vypořádání majetkových poměrů 

zůstavitele po jeho smrti, potvrzení právního nástupnictví dědiců, odkazovníka, 

věřitelů, popřípadě dalších osob podle okolností daného případu, nebo likvidace 

pozůstalosti.“
58

 

Řízení je zahájeno buď na návrh, častěji však bez něj z úřední povinnosti 

poté, co soud byl matričním úřadem vyrozuměn o úmrtí nějaké osoby (nebo o 

prohlášení za mrtvého). I v případech, kdy je řízení zahájeno na návrh, nestává 

se klasickým návrhovým řízením, kde se kupříkladu uplatňují důkazní břemena 

atp., řízení bude stále ovládáno zásadou oficiality.  

Místně příslušný okresní soud (podmínky příslušnosti stanoví ZŘS v § 98, 

kde za primární hledisko určuje místo trvalého pobytu zůstavitele ke dni jeho úmrtí) 

usnesením pověří notáře jako soudního komisaře, aby prováděl úkony soudu 
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 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní: vysokoškolská učebnice. 7. 

aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2014, 621 s, str. 40. Učebnice (Linde). ISBN 978-807-2019-403 
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 ze dne 4. 7. 2012, o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu 

veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení 
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 WIPPLINGEROVÁ, Miloslava, Radka ZAHRADNÍKOVÁ a Kristýna SPURNÁ. Zvláštní soudní 

řízení. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, viii, 226 s, str. 71. Právní monografie. ISBN 978-807-4786-
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prvního stupně v řízení o pozůstalosti. Zákon stanoví výjimky, v rámci kterých 

vydává usnesení soud samotný a ne notář jako soudní komisař. Jedná se především 

o rozhodovací činnost při zahájení řízení, ustanovení notáře, zrušení ustanovení, 

vyloučení notáře a zrušení rozhodnutí o dědictví. Jménem tohoto soudu jsou pak 

úkony v řízení vykonávány. Konkrétní notář je vybrán podle aktuálního rozvrhu 

práce, který na každý rok vydává předseda krajského soudu a to na návrh  příslušné 

regionální komory. Tento způsob určení soudního komisaře slouží tomu, aby bylo 

dosaženo maximální nestrannosti a nezávislosti notáře. Obecně řečeno je tímto 

naplněno Listinou
59

 zaručené právo každého na zákonného soudce.  

„Základní podoba průběhu řízení o pozůstalosti bude vždy následující: 

zahájení řízení, předběžná šetření, zjišťování dědického práva a obvyklé ceny 

pozůstalosti, projednání dědictví a rozhodnutí o dědictví.“
60

  

Řízení se zásadně koná s jednáním, které je neveřejné. „Pro dědické řízení 

(tedy řízení o pozůstalosti) je typické, že jednotlivé úkony v tomto řízení mají 

předem stanovené pořadí, které zpravidla nelze porušit, a určitým způsobem na 

sebe navazuj. Jde o projev zásady legálního pořádku.“
61

 

Po zahájení řízení a jmenování notáře soudním komisařem následuje  

prošetření všech skutečností, které mohou mít vliv na průběh a výsledek řízení. Je 

třeba zjistit případné dědice, odkazovníky (ti, co mají právo na vydání předmětu 

odkazu z pozůstalosti vůči dědicům či jednomu z nich, odkaz může mít i podobu 

pohledávky), správce pozůstalosti a další osoby, o kterých zákon stanoví, že jsou 

v určité fázi řízení účastníky
62

. „Je třeba především zjistit, zda zůstavitel zanechal 

pořízení pro případ smrti evidované v Evidenci právních jednání pro případ smrti, 

kterou vede NK ČR.“
63

 V případě, že se tyto dokumenty nenacházejí v dostupných 

registrech ale pouze v úschově jiného notáře, pak tento notář zjistí stav a obsah 

listiny, vyhotoví o tom protokol a zašle komisaři ověřenou kopii.  Dále se hledá 
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v Evidenci listin o manželském právu majetkovém. Logicky následuje zjišťování 

zůstavitelových aktiv a pasiv, k čemuž dochází za značné součinnosti potenciálních 

dědiců, jejichž společná prohlášení jsou stěžejní. Notář vždy zjistí u katastru 

nemovitostí, zda jsou na zůstavitele evidována vlastnická či jiná práva , často 

následuje dotaz u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., dále u bank, 

obchodního rejstříku, evidence vozidel atp. Obdobně se zjišťují samozřejmě i 

pasiva zůstavitele. „Prostřednictvím řízení o pozůstalosti se úředně potvrzuje, že 

ten který majetek nebo jeho část přešel na konkrétního dědice. Je proto důležité 

v zájmu právní jistoty, aby v řízení o pozůstalosti byl projednán veškerý zůstavitelův 

majetek a současně i veškeré zůstavitelovi dluhy.“
64

 Zjištěná aktiva a pasiva jsou 

následně oceněna, o čemž se vyhotovuje usnesení. Po těchto šetřeních ve většině 

případů následuje neveřejné jednání s účastníky řízení. Jednání se nenařizuje 

v případech, kdy se řízení zastavuje pro nedostatek majetku, či má-li pozůstalost 

připadnout státu a také pokud je nabyvatelem jediný dědic, který nemá žádné 

výhrady.  

Již od počátku řízení mohou mezi účastníky vznikat nejrůznější spory. Ve 

sporech o právo bude jejich vyřešení záviset na meritorním rozhodnutí soudu. 

Účastník tak bude v průběhu řízení odkázán, aby svá práva uplatnil podáním žaloby 

k civilnímu soudu. V souvislostech dědických sporů je třeba uvést, že OZ považuje 

za nejsilnější dědický titul dědickou smlouvu, poté závěť a až v  poslední řadě 

posloupnost podle zákona. 

Notář jednotlivými úkony v rámci řízení může pověřit kandidáta, 

koncipienta i tajemníka, avšak rozhodnutí ve věci samé je oprávněn vydat jen on 

sám nebo jeho trvalý zástupce či notář náhradník. Veškeré vykonané úkony je třeba 

zaznamenávat do protokolu.  

Řízení končí buď jeho zastavením (v případech neexistence pozůstalostního 

majetku či v případech majetku nepatrné hodnoty, který bude vydán tomu, kdo 

vypravil pohřeb) nebo rozhodnutím ve věci samé. V rozhodnutí o dědictví se 

stanoví, kdo a v jakém rozsahu pozůstalost nabývá. Toto rozhodnutí představuje pro 

dědice nabývací titul. 
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Proti rozhodnutí o dědictví je možné podat odvolání. Z mimořádných 

opravných prostředků je v rámci řízení o pozůstalosti možné užít: žalobu na obnovu 

řízení, žalobu pro zmatečnost a dovolání. Opravnými prostředky se již zabývají 

samotné soudy a nikoli notář. 

ZŘS upravuje i variantu, kdy klasické řízení o pozůstalosti neproběhne a 

dojde k likvidaci pozůstalosti. „Likvidací pozůstalosti se rozumí proces prováděný 

na základě zákona, kdy je předlužená pozůstalost zpeněžena za účelem alespoň 

částečného uspokojení zůstavitelových věřitelů z pozůstalostního majetku.“
65

 

Je třeba brát v potaz, že obsah dědického práva jako takového i řízení o něm 

se řídí podle předpisů platných v době úmrtí zůstavitele a může tedy dojít ke 

složitějším případům v případech dodatečného projednávání pozůstalosti. 

Činnost notáře jako soudního komisaře je oblastí natolik rozsáhlou, že její 

podrobné rozebrání by vydalo na samostatnou odbornou práci. Cílem této 

podkapitoly v mé práci tak bylo alespoň stručně tuto oblast nastínit.  
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 SVOBODA, Jiří a KLIČKA, Ondřej. Dědické právo v praxi. Vyd. 1. V Praze: C. H. Beck, 2014, xxviii, 

377 s, str. 327. Právní praxe. ISBN 978-807-4002-663 

 



41 

 

4. Vybrané rozdíly mezi činností notáře a činností advokáta 

Za kapitolou pojednávající o tom, co vše notář může vykonávat , jsem se 

rozhodla zařadit kapitolu krátkou a úzce zaměřenou na dvě konkrétní problematiky, 

ve kterých prakticky dochází k překryvu mezi činností notáře a činností advokáta. 

Pravdou však zůstává, že ovládající zásady výkonu notářství a výkonu advokacie 

jsou zásadně odlišné a mnoho společného bychom u těchto povolání nenašli, a tak 

je tomu i správně. Je veřejným zájmem, aby různé právnické profese na sobě byly 

nezávislé a zůstaly pečlivě odděleny.  

Tato speciální kapitola by v kontextu mé práce měla mírně vybočit z jejího 

obecně popisného charakteru. Věnovat se budu pouze úschovám a ověřování 

pravosti podpisu. Ačkoli další podobu bychom mohli hledat v poskytování právní 

pomoci. Jenže zatímco u advokáta je to jádrem jeho činnosti, notář je oprávněn 

poskytovat právní pomoc jen a pouze v souvislosti s notářskou činností jako 

takovou. V tomto ohledu tedy nemůžeme spatřovat notáře jako  přímou konkurenci 

advokáta v nabídce právních služeb. 

4.1.  Ověřování pravosti podpisu 

Pro shrnutí již dříve popsaného uvádím, že notář provádí legalizaci dle § 74 

NŘ poté, co účastník před notářem něco vlastnoručně podepsal či uznal již hotový 

podpis za svůj, po tomto notář bezodkladně vyhotoví ověřovací doložku, která je 

při splnění všech zákonných požadavků
66

 veřejnou listinou. Tato doložka je 

připojena k podepisované listině nebo je přímo na ní. Notář zásadně neodpovídá za 

obsah podepisované listiny.  

Zákon o advokacii
67

 stanoví: „Advokát je oprávněn nahradit úřední ověření 

podpisu vyžadované zvláštními právními předpisy svým prohlášením se stejnými 

účinky, pokud advokát listinu sám sepsal nebo ji jednající osoba před advokátem 

vlastnoručně podepsala.“
68

 Toto prohlášení o pravosti podpisu musí obsahovat 

obdobné náležitosti jako ověřovací doložka u notářsky provedené legalizace. 
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 § 25a zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů 
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Advokát je povinen evidovat všechna učiněná prohlášení v  ověřovací knize, kterou 

mu na jeho žádost a za úplatu vydá Česká advokátní komora. To ve svém důsledku 

znamená, že ne každý advokát knihu vlastní a tedy může vůbec tato prohlášení o 

pravosti podpisu činit. To je jeden ze zásadních rozdílů, protože z řad notářů je 

každý oprávněn ověřovat pravost podpisu. 

 „Advokát je oprávněn nahradit úřední ověření svým prohlášením se stejnými 

účinky pouze potud, pokud je úřední ověření podpisu vyžadováno zvláštními 

právními předpisy.“
69

 A tedy zde nacházíme další limitující faktor, když v jiných 

případech není advokát oprávněn prohlášení o pravosti učinit a neexistuje zde 

varianta ověření pravosti podpisu, který žadatel až následně uzná za svůj.  

K zásadnímu rozdílu v tom, kdo ověřuje pravost podpisu, se vyjádřil i 

Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 25. 10. 2012, sp. zn. 21 Cdo 3461/2011 

následovně: „I když prohlášení advokáta (advokátního koncipienta) o pravosti 

podpisu, které má předepsané náležitosti, má stejné právní účinky jako úřední 

ověření podpisu vyžadované zvláštními právními předpisy, nejde z pohledu 

ustanovení § 134 OSŘ o veřejnou listinu, neboť je nevydávají soudy (jiné státní 

orgány) České republiky a tato prohlášení ani zvláštní právní předpisy [zákon č. 

85/1996 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) a ani jiný právní předpis] neprohlásily 

za veřejnou listinu.“ Tedy ano, prohlášení advokáta o pravosti podpisu je jeho 

úředním ověřením a v případech, kdy to zákon vyžaduje, bude toto ověření stačit, 

potud má „stejné účinky“ jako ověřovací doložka notáře.  Prohlášení o pravosti 

podpisu ale není na rozdíl od ověřovací doložky veřejnou listinou, což může mít 

své procesní důsledky. Zcela zásadní rozdíl v důkazní síle veřejných a soukromých 

listin byl jako takový již vysvětlen. Mimo jiné toto může mít důsledek i v kontextu 

trestního práva, kdy prohlášení o pravosti podpisu se nebude týkat ustanovení § 348 

trestního zákoníku Padělání a pozměnění veřejné listiny, tedy jeho případné 

falšování nebude takto přísně postihováno. 

Vzhledem ke všemu výše uvedenému je tedy ze strany žadatele třeba, aby si 

předem rozmyslel, u koho si svůj podpis nechá ověřit. V běžných případech se jako 

nejpraktičtější stále jeví ověření provedené notářem, když u všech notářů máme 

jistotu, že ověřování zcela běžně a často provádějí a je prakticky nemožné, aby 
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 SVEJKOVSKÝ, Jaroslav. Zákon o advokacii: komentář̌. První. Praha: C. H. Beck, 2012, xvii, 633s, str. 

187. ISBN 80-717-9248-9. 
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notářské ověření někde „nestačilo“, anebo aby ve výsledku nemělo všechny 

požadované vlastnosti. Zatímco prohlášení o pravosti podpisu učiněné advokátem je 

v praxi využitelné spíše pro klienty advokátních kanceláří v rámci podepisování 

smluv připravených advokáty atp. 

K rozdílům je ještě třeba zmínit to, že notář nemůže smluvně upravovat svou 

odměnu za vykonané služby tedy ani za provedenou legalizaci, zatímco u služeb 

poskytovaných advokátem naopak převažuje možnost smluvní domluvy na ceně, až 

podpůrně se uplatní určení ceny právním předpisem.
70

 Tedy u notáře za legalizaci 

vždy zaplatíme předem danou cenu, ale advokát bude velmi často podpisy pro své 

klienty ověřovat zdarma jako součást ostatních poskytovaných právních služeb.  

Tato možnost byla pro advokáty zavedena s účinnosti od 1. 1. 2005 a vzbudila 

tehdy značné diskuse o tom, zda je vůbec správné tuto pravomoc svěřit i do rukou 

advokátů a dále také proto, že původní právní úprava byla hodnocena spíše jako 

méně zdařilá a bylo jí leccos vyčítáno. V reakci na některé vytýkané nedostatky 

došlo k částečné úpravě a např. až dodatečně bylo advokátům umožněno učinit 

prohlášení o pravosti podpisu na listině, kterou sami nesepsali.  Považuji za stále 

aktuální následující názor, který se v diskusích objevil ihned po zavedení tohoto 

institutu a to právě vzhledem k nedostatkům a nejasnostem úpravy, z nichž některé 

přetrvávají dodnes: „Postavení a význam „klasické“ legalizace prováděné notářem 

tedy není zavedením možnosti advokátské quasilegalizace nijak výrazněji 

ohroženo.“ 
71

 Ze strany notářů se tedy toto zavedení nesetkalo s kladným přijetím, 

naopak advokáti si stojí za jeho potřebností a využitelností. Mám za to, že praktický 

přínos je pro klienty advokátních kanceláří nepopiratelný. Ovšem je otázkou, na 

kolik je možné se zápisy v ověřovacích knihách advokátů možné manipulovat, když 

advokát je k jejímu odevzdání ke kontrole povinen až v případě jejího naplnění.  

4.2.  Provádění úschov 

Podstatu notářských úschov jsem již uvedla. Advokáti v rámci svých služeb 

mohou nabízet provádění úschovy peněz, listin a věcí. Zákon o advokacii popisuje 
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 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za 

poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších právních předpisů 
71

 SKLENÁŘ, Jan. Některé aspekty „quasilegalizace“ prováděné advokátem podle zákona o advokacii ve 

srovnání s legalizací prováděnou notářem podle notářského řádu. AD NOTAM. 2005, č. 1, s. 14-18, str. 

18. Dostupné z:http://www.nkcr.cz/doc/adnotam/2005_1.pdf 
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advokátní úschovu takto: „Peníze, cenné papíry nebo jiný majetek přijatý 

advokátem do správy je advokát povinen uložit na zvláštní účet u banky nebo u jiné 

osoby oprávněné podle zvláštních právních předpisů k přijímání vkladů nebo ke 

správě cenných papírů anebo jiného majetku.“
72

 Stejně tak jako u prohlášení o 

pravosti podpisu se i advokátní úschovy poskytují v praxi zejména klientům spíše 

než široké veřejnosti. 

Za nejvýznamnější a nejvíce využívanou považuji úschovu peněz, proto se 

dále budu zabývat pouze tímto druhem úschovy. Advokáti zapisují prováděné 

úschovy do elektronické knihy úschov České advokátní komory.  Díky této evidenci 

může kontrolní rada komory provádět kontrolu nad dodržováním všech povinností 

advokáta, které při poskytování této služby má. Je to tedy preventivní opatření 

podobné notářským knihám o provedených úschovách.  

Obecně se o advokátní úschově peněz dá říci, že její praktický důvod je 

v podstatě stejný jaký jsem uvedla u úschovy notářské, tedy zejména zajištění 

dluhu. 

Podobnost dále nalezneme ihned na samotném počátku provádění úschovy. 

Sepsání notářského protokolu o úschově se účastní schovatel i příjemce, tudíž na 

základě tohoto protokolu vzniká trojstranný vztah. Stejně tak advokát sepisuje 

trojstrannou tzv. smlouvu o úschově. Tento fakt je důležitý zejména vzhledem 

k tomu, že není možné ze strany schovatele jednostranně měnit podmínky vydání 

úschovy apod., tedy v zájmu právní jistoty. 

Notář i advokát mají při provádění peněžních úschov některé povinnosti podle 

zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 

a financování terorismu
73

. Tyto povinnosti spočívají zejména v podrobné 

identifikaci složitele a příjemce. Tato identifikace je v  praxi prováděna skrze 

protokoly o identifikaci, kde jsou všechny náležitosti v souladu s výše uvedeným 

zákonem zaznamenány.  

Teoretické principy a zásady výkonu obou povolání naznačují rozdíl, kterým 

je především to, že notář by měl vždy za všech okolností býti osobou nezávislou a 

zcela nestrannou. Z logiky věci se tyto zásady při výkonu advokacie takto 

neuplatňují. 
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 § 56a odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších právních předpisů 
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Jako nejvýraznější rozdíl mezi notářskou a advokátní úschovou se jeví její 

finanční náročnost pro žadatele. Notářská úschova často přináší vyšší náklady, když  

cena za její provedení se opět řídí pevně stanovenými sazbami notářského tarifu. 

Ovšem výrazné snížení odměny s sebou přináší situace, kdy notář úschovu peněz 

provede v přímé souvislosti s předem vykonanou notářskou činností. Zatímco 

advokát se advokátním tarifem při stanovení ceny řídit může a nemusí. Často 

v praxi advokáti ani za provedenou úschovu neúčtují klientům nic navíc a cena je 

obsažena v ceně dalších právních služeb.  

Úschovy z pohledu peněz celkem logicky přinášejí obavy a riziko spojené 

s tím, že přeci jen notář i advokát jsou stále jen lidé. Případy zpronevěr 

uschovaných peněz se v minulosti již objevily, a proto bude vždy na místě jistá 

míra obezřetnosti. K tomuto podotýkám, že notář je povinně pojištěn minimálně do 

výše pěti milionů korun českých, přičemž advokát může být pojištěn i na částku 

nižší (minimálně však na tři miliony korun českých).  

„Zabránit excesům, jakým může být například zpronevěra, má nepochybně za   

cíl, vedle pravidelných kontrol notářských úřadů ze strany notářské komory 

a Ministerstva spravedlnosti, i proces, který předchází jmenování osoby notářem, 

a sice konkurz na obsazení uvolněného notářského úřadu zkoumající profesní 

i osobní předpoklady vykonávat činnost notáře. Tímto předpokladem pro výkon 

funkce se notáři liší například od advokátů, kteří takovým konkurzem 

neprocházejí.“
74
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 KITTEL, David a Marie KUŽELKOVÁ. Notářská úschova kupní ceny nemovitostí. AD NOTAM. 
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5. Odměna notáře a jiné náklady související s jeho činností 

Základním předpisem upravujícím úplatu notáře za jeho činnost je notářský 

tarif, který stanoví: „Notář vykonává notářskou činnost, poskytuje právní pomoc, 

vykonává správu majetku a vykonává jinou činnost za odměnu, jejíž výše a způsob 

jejího určení se řídí ustanoveními této vyhlášky.“
75

 Notářský tarif v určitých 

případech stanoví, že notáři dále náleží náhrada hotových výdajů a náhrada za 

promeškaný čas.  

Je velmi důležité pečlivě stanovit ceny za notářské služby tak, aby jednak 

zůstaly služby notáře přístupné široké veřejnosti, ale na druhé straně aby notáři byli 

dostatečně honorování v zájmu zachování jejich nezávislosti a nestrannosti. 

Tržní mechanismus a konkurenceschopnost notářů je významně omezena 

tím, že výši odměn takto předem stanoví stát právě skrze notářský tarif. A notář 

nemá volbu, zda bude či nebude pracovat za úplatu. „Odměna notáře tedy musí být 

vždy vyúčtována a zaplacení odměny vždy vyžadováno. Nedodržování či obcházení 

této povinnost by zásadním způsobem zpochybnilo celou konstrukci systému výkonu 

notářské činnosti, který je mimo jiné založen též na principu stejných cen za stejnou 

cenu.“
76

 

5.1.  Odměna a náhrady notáře 

„Za činnost notáře náleží notáři odměna, náhrada za promeškaný čas a 

náhrada hotových výdajů, a je-li notář plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen 

„daň“), rovněž částka odpovídající této dani, kterou je notář povinen z odměny a z 

náhrad odvést podle zvláštního právního předpisu“
77

 (tím je zákon č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů). Tuto odměnu a 

náhrady hradí žadatel o notářské služby a je na vůli notáře, zda bude od žadatele 

požadovat složení přiměřené zálohy předtím, než se samotným výkonem započne.  
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 § 1 odst. 1 notářského tarifu 
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Sazba odměny za určitý úkon je buď stanovena pevnou částkou, anebo jako 

procentuální hodnota předmětu úkonu
78

 („tarifní hodnota“). Sazby za jednotlivé 

úkony nalezneme v příloze notářského tarifu a u těch úkonů, které tam nenajdeme, 

se budeme řídit sazbou úkonu nejpodobnějšího. Pro ilustraci jako typický příklad 

uvádím: je-li předmětem úkonu kupní smlouva, je tarifní hodnotou kupní cena. 

Notářský tarif pamatuje i na situace, kdy tarifní hodnoty evidentně neodpovídají 

hodnotám skutečným, a v těchto případech se bude počítat s hodnotou obvyklou. 

Notářský tarif se tak snaží postihnout co nejvíce možných druhů notářské činnosti a 

stanovit u nich sazbu za úkon či způsob určení tarifní hodnoty. 

 Odměna může notáři náležet i  jen v částečné výši, pokud úkon nebyl 

dokončen. V případě, že se notář podílel na utváření jednání, které je stiženo vadou 

a je tak jednáním neplatným, žádná odměna mu nezáleží. Na druhé straně notář 

může odměnu zvýšit až o 100%, zejména vzhledem k náročnosti úkonu. V každé 

odměně jsou již zahrnuty běžné administrativní výdaje. 

Ve většině případů notáři vedle odměny náleží i náhrada hotových výdajů
79

, 

které byly vydány v souvislosti s jeho činností. Proplaceno může být i cestovné a to 

v režimu podle zákoníku práce. Náhrada za promeškaný čas se notáři hradí 

v případě, že vykonával úkon mimo svou kancelář a to za čas strávený cestováním 

na toto místo a za čekání na žadatele. U náhrad na rozdíl od odměny platí, že jsou 

uhrazeny, pokud je nárok na ně uplatněn, což povinností notáře není. 

Nejjednodušším řešením pro obě strany je dohodnout náhrady paušální částkou a to 

ve smluvní podobě. 

Co se týká odměny notáře za poskytování právní pomoci a za správu 

majetku, její výše a způsob určení se řídí advokátním tarifem. Z advokátního tarifu 

vyplývá, že i zde má notář nárok na náhradu hotových výdajů a za promeškaný čas. 

Tarif při poskytování právních služeb rozlišuje mezi odměnou smluvní a 

mimosmluvní. Smluvní odměna záleží na dohodě s klientem, není-li takovéto 

dohody, určí se odměna podle pravidel pro mimosmluvní odměnu. Mimosmluvní 
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odměna se počítá ze sazby za jednotlivé provedené úkony. „Za správu majetku 

náleží odměna ve výši 10 % ročního příjmu ze spravovaného majetku, nejméně 

1000 Kč ročně.“
80

 

Advokátní tarif obdobně jako ten notářský při stanovení odměny vychází 

z tarifní hodnoty předmětu úkonu. Ovšem ne u každého úkonu lze takto jeho 

hodnotu vyjádřit a advokátní tarif pro takovéto případy stanovuje částky, které se 

v těchto případech berou za tarifní hodnotu. Mimosmluvní odměna může být za 

určitých okolností zvýšena až o trojnásobek nebo naopak snížena o polovinu. 

Náhrada hotových výdajů je buď dohodnutá s klientem anebo činí 300,- Kč na 

každý provedený úkon. Dále je i zde možné připočítávat i cestovné a náhradu za 

promeškaný čas. 

Odměna notáře jako soudního komisaře zásadně vychází z  obvyklé hodnoty 

aktiv projednávané pozůstalosti. Odměnu soudního komisaře upravuje jak notářský 

tarif tak ZŘS. Odměna ze součtu aktiv je stanovena procentuálně podle jejich 

hodnoty, minimum je však 600,- Kč. Jiné procentuální hodnoty jsou stanoveny 

v případě likvidace pozůstalosti. I soudní komisař má nárok na úhradu prokazatelně 

vynaložených hotových výdajů a nákladů na cestovné, ne však náhradu za 

promeškaný čas. Pevně stanovená odměna (ve výši 400,- Kč) náleží v případě, že 

řízení o pozůstalosti bylo zastaveno (pro nedostatek majetku) a v případě, že ještě 

navíc musel notář vypořádat společné jmění manželů, je to částka vyšší (2.500,- 

Kč). I zde se proplácí náhrada za daň z přidané hodnoty, je-li notář plátcem. 

Soudnímu komisaři odměnu a náhrady hradí dědicové nepředlužené pozůstalosti 

v poměru podle nabytých podílů nebo stát. Při správě pozůstalosti se odměna opět 

řídí hodnotou aktiv spravované pozůstalosti. 

Pro úplnost ještě uvádím, že v souvislosti s přímým zápisem do veřejného 

rejstříku je žadatel povinen uhradit příslušné poplatky. Tyto poplatky se řídí 

zákonem č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších právních 

předpisů.  
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5.2.  Odměny náležející NK ČR 

NK ČR inkasuje odměny od orgánů veřejné moci, které požadují zápis do 

Rejstříku zástav a to v paušální výši 600,- Kč. Dále částku ve výši 500,- Kč vybírá 

NK ČR od žadatelů, kteří prokáží právní zájem na získání informace o tom, zda 

něco je či není obsaženo v evidenci právní jednání pro případ smrti. A odměna ve 

výši 1.000,- Kč NK ČR náleží v případě založení smlouvy o manželském 

majetkovém režimu do sbírky listin Seznamu listin o manželském majetkovém 

režimu. Za úkony spojené s vydáváním informací či jejich změnou v rámci evidencí 

a seznamů vedených NK náleží NK ČR náhrada hotových výdajů. 
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6. Notářská samospráva 

Každý notář se svým jmenováním ex lege stává členem regionální komory, 

v jejímž obvodě se nachází jeho sídlo. Regionální komory jsou zřízeny v obvodu 

každého krajského soudu. Celkem máme na našem území osm regionálních komor a 

to v: Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Ostravě, Plzni, Praze, Ústí nad 

Labem a komoru pro hlavní město Prahu. Notář přestává být členem komory svým 

odvoláním či úmrtím. Komory jsou právnické osoby vzniklé ze zákona. 

Významným předpisem upravujícím organizaci samosprávy je organizační 

řád. Tento řád podrobněji upravuje vnitřní organizaci komor, práva a povinnosti 

jejich členů, způsob jednání jednotlivých orgánů, činnost kanceláří, úpravu 

Centrálního informačního systému. Dalším souvisejícím vnitřním předpisem je 

volební řád orgánů notářské samosprávy vydaný ministerstvem spravedlnosti. Tento 

řád upravuje postup při volbě členů jednotlivých orgánů komor i NK ČR. Vždy se 

jedná o volby tajné a funkční období zvolených členů činí tři roky.  

Každá regionální komora má své orgány, kterými jsou: kolegium, prezidium, 

prezident a revizní komise. Každý notář činný v obvodu komory má právo aktivně 

se účastnit jednání kolegia komory, které je jejím nejvyšším orgánem. Tento orgán 

má širokou rozhodovací pravomoc a ze svých členů jmenuje členy dalších orgánů 

komory. Prezidium je orgánem exekutivním a mimo jiné má na starost vedení 

seznamu notářů, kandidátů a koncipientů. Prezident zastupuje komoru navenek a 

dále má spíše organizační pravomoci, zastoupen je viceprezidentem. Revizní komisi 

můžeme označit za orgán kontrolní a kontroluje zejména hospodaření s  finančními 

prostředky a činnost prezidia, zda je či není v souladu s usneseními kolegia. 

Notářské komory dále zaštiťují odborné vzdělávání notářů a jejich 

pracovníků prostřednictvím pořádání nejrůznějších konferencí a školení. „Těžiště 

vzdělávání v notářství ke dnešnímu dni představují odborná školení organizovaná 

regionálními komorami.“
81

 

Dále regionální komory významně působí v oblasti kontrolní. Pravidelně 

monitorují, kolik jednotliví notáři za určité období sepsali notářských zápisů, které 
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představují skutečné jádro notářské činnosti. Tyto kontroly mají za cíl odhalit 

notáře, kteří, dá se říct, z nějakého důvodu nejsou tak výkonní, jak by být měli. Je 

poté třeba tento důvod s notářem rozebrat a nejlépe jej i odstranit. V obecné rovině 

jsou tyto kontroly také „boj“ proti notářským kancelářím, kde funguje pouze notář a 

jeden jeho tajemník. Z logiky věci je zřejmé, že tyto kanceláře jednak nemohou být 

tak produktivní jako velké notářské kanceláře s mnoha zaměstnanci a jednak ani 

nedávají příležitost koncipientům a kandidátům, aby zde konali praxi a rozvíjeli své 

odborné znalosti.  

Zdrojem finančních prostředků komor jsou členské příspěvky
82

, dary a 

případné jiné příjmy nepocházející z podnikání komory, když komora jako taková 

není podnikajícím subjektem.  

6.1.  Notářská komora České republiky 

NK ČR byla zřízena ex lege § 35 odst. 1 NŘ. Je tvořena osmi regionálními 

komorami. Fakticky tedy na našem území máme dvoustupňový systém profesní 

samosprávy notářů. K reálnému vzniku NK ČR došlo v lednu roku 1993, kdy byly 

ustaveny její orgány a zvoleni jejich členové. Orgány NK ČR jsou obdobou orgánů 

regionálních komor. Nejvyšším orgánem je sněm, který tvoří delegáti, což jsou 

volení zástupci z jednotlivých komor a prezidenti komor.  Sněm opět volí členy 

dalších orgánů a má nejširší rozhodovací pravomoci. Mezi zásadní pravomoci patří 

přijímání rozpočtu, předpisů a vydávání výkladových stanovisek. Exekutivním 

orgánem je prezidium tvořené prezidenty komor a dalšími zvolenými členy. 

Prezidium si k plnění konkrétních úkolů zřizuje komise. Reprezentativní a 

organizační funkcí je funkce prezidenta NK ČR. Kontrolním orgánem je revizní 

komise. Orgánem, který nemá svou obdobu v regionálních komorách, je kárná 

komise. Administrativní podpora celé NK ČR je jako u regionálních komor svěřena 

tzv. kanceláři. 

„Komora a notářské komory vykonávají v rámci svých kompetencí daných 

zákonem notářskou samosprávu. V přenesené působnosti státní správy garantují 

výkon notářského povolání zejména tím, že dohlížejí na řádné vedení notářských 
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úřadů, na činnost notáře a na její etickou úroveň a odbornou výchovu notářů a 

jejich pracovníků. Komora se vyjadřuje k počtu notářských úřadů a vyhlašuje a 

organizuje konkurzy na uvolněné a nově zřízené notářské úřady.“
83

  

„Působení Komory dovnitř notářského stavu spočívá především v  přijímání 

prováděcích předpisů notářského řádu.“
84

 Těmito předpisy jsou především již 

několikrát zmiňované různé řády a dále předpisy upravující způsob vedení a správy 

veřejných evidencí a rejstříků, o kterých bude podrobněji pojednáno v  následující 

podkapitole. 

Nezanedbatelným faktem je, že NK ČR se aktivně podílí na mezinárodní 

spolupráci v oblasti notářství a to zejména svým členstvím (od roku 1994) a 

působením v Mezinárodní unii notářství (U. I. N. L.). Tato unie sdružuje orgány 

notářské samosprávy ze států, kde notářství funguje na klasickém (latinském) 

principu. Unie byla založena roku 1948 na I. mezinárodním kongresu latinského 

notářství v Buenos Aires. Unie je jakýmsi mezinárodním fórem pro vzdělávání, 

diskusi a spolupráci právě v oblasti notářství latinského typu a také reprezentuje 

světovou notářskou obec při jednání s jinými mezinárodními organizacemi. Dále je 

NK ČR členem Konference notářství Evropské unie (CNUE), což je nevládní 

organizace postavená na obdobném principu jako U. I. N. L. s  tím, že sdružuje jen 

státy EU. 

A samozřejmě jak NK ČR zastupuje český stav notářů v mezinárodním 

měřítku, stejně tak jej zastupuje i v národním prostředí vůči státním institucím, 

jiným profesním komorám apod.  

6.1.1. Seznamy a evidence vedené NK ČR 

Další činnosti vykonávané NK ČR jsem se rozhodla věnovat samostatnou 

podkapitolu, jedná se o vedení a správu Rejstříku zástav a dalších seznamů a 

evidencí, kterými jsou dle § 35a odst. 1 NŘ: Evidence právních jednání pro případ 

smrti, Evidence listin o manželském majetkovém režimu, Seznam prohlášení o 

určení opatrovníka a Seznam listin o manželském majetkovém režimu . O detailech 

provozování a správy těchto seznamů a evidencí vydává sněm předpisy, které 

podléhají souhlasu ministerstva spravedlnosti. Zmocnění k vydávání těchto 
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předpisů nalezneme přímo v NŘ, který zhruba stanoví, co takovéto předpisy 

zejména musí obsahovat. Ke každému seznamu a evidenci tedy skutečně nalezneme 

předpis, kde je uvedena detailní úprava jejich vedení. Veškeré výše uvedené 

evidence jsou vedeny elektronickým způsobem a to v centrálním informačním 

systému, který je spravován NK ČR. 

V Evidenci právních jednání pro případ smrti se evidují právní jednání 

zůstavitele mortis causa. Evidování se vztahuje na pořízení pro případ smrti v  tom 

nejširším slova smyslu, tedy od dědické smlouvy a závěti přes různá prohlášení, 

povolání a nařízení až po jejich případná zrušení. Takto jsou evidována ta jednání, 

která byla pořízena formou notářského zápisu či jsou alespoň uložena v notářské 

úschově. Zápis do evidence bezodkladně provede notář, který notářský zápis 

provedl či přijal pořízení do úschovy. Tato Evidence je evidencí neveřejnou, není 

tedy možné jen tak komukoli vydávat výpisy či opisy. Evidence je vedena čistě pro 

účely řízení o pozůstalosti a je evidentní, že značně ulehčuje jeho průběh, když 

soudní komisař se tímto způsobem celkem jednoduše a rychle o případných 

pořízeních dozví. Na závěr dodávám, že tato Evidence nahradila Centrální evidenci 

závětí. 

Evidence listin o manželském majetkovém režimu je opět evidencí 

neveřejnou. Obecně řečeno mezi evidované listiny řadíme smlouvy snoubenců či 

manželů o změně zákonného majetkového režimu a také soudní rozhodnutí o 

tomtéž. K jejich evidenci dochází povinně. Opět zápis provádí notář, který danou 

listinu sepsal či NK ČR na základě soudních podkladů. Primárně jsou záznamy a 

informace z nich užívány v rámci řízení o pozůstalosti, když zemřelý byl ke dni 

úmrtí v manželství. 

Již z názvu je patrné, co se eviduje v Seznamu o prohlášení o určení 

opatrovníka. Takto jsou evidována prohlášení učiněná formou notářského zápisu a 

zápis do Seznamu provádí příslušný notář. O určení opatrovníka se koná nesporné 

řízení podle třetího oddílu ZŘS, tedy řízení ve věcech opatrovnictví člověka. 

Příslušný soud právě v tomto Seznamu provede šetření, jestli ten, jehož svéprávnost 

má být omezena, neučinil příslušné prohlášení. Seznam je neveřejný. 
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„Zástavní právo k nemovité věci nezapisované do veřejného seznamu, k 

závodu a movité věci hromadné vznikne zápisem do rejstříku zástav.“
85

 Zápisy do 

Rejstříku zástav provádí notář, který sepsal příslušnou smlouvu, ze které zástavní 

právo vyplývá. Vzniklo-li zástavní právo na základě rozhodnutí orgánu veřejné 

moci, provede zápis sama NK ČR. Zapisované skutečnosti jsou v zájmu právní 

jistoty stanoveny velmi podrobně. Na základě žádosti zástavního věřitele jakýkoli 

notář může k zapsanému zástavnímu právu něco doplnit, změnit apod. Opis nebo 

výpis z Rejstříku se na žádost vydá komukoli, tedy je to rejstřík zcela veřejný.  

Kupříkladu při zvažované koupi hodnotné movité věci bude v zájmu předběžné 

opatrnosti vhodné provést šetření o této věci v Rejstříku zástav. Navíc se na zápisy 

vztahuje zásada materiální publicity, tedy „Proti osobě, která právně jedná 

důvěřujíc údaji zapsanému do Rejstříku zástav, nemá ten, jehož se zápis týká, právo 

namítnout, že zápis neodpovídá skutečnosti“
86

 

Seznam listin o manželském majetkovém právu obsahuje notářské zápisy o 

dohodách manželů či snoubenců o úpravě režimu jejich společného jmění či soudní 

rozhodnutí o tomtéž. Do sbírky se zakládá elektronický stejnopis a to na základě 

žádosti manželů či bylo-li to ujednáno přímo v ukládané listině. Založení provádí 

sepisující notář a v případě, že tento notář zápis provést nemůže, učiní to NK ČR. 

Tento seznam je obdobně jako Rejstřík zástav seznamem veřejným, neboť 

informace v něm mohou mít významné účinky, které stanoví § 35l odst. 1 NŘ: 

„Jsou-li smlouva o manželském majetkovém režimu nebo rozhodnutí soudu o 

manželském majetkovém režimu zapsány v Seznamu listin o manželském 

majetkovém režimu, manželé se jich mohou dovolat vůči třetím osobám, i když tyto s 

jejich obsahem nebyly seznámeny.“ Mám za to, že Seznam i Evidence o 

manželském právu majetkovém čím dál tím více nabývají na důležitosti, neboť se 

smluvní úprava společného jmění manželů postupně stává běžnou záležitostí.  

Seznam má navíc dalekosáhlé důsledky ve veřejném životě manželů, např. vůči 

jejich věřitelům a jeho zavedení bylo velmi významným krokem.  
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6.1.2. Dohled  

Dohled vykonávaný v rámci notářské samosprávy stojí vedle dohledu ze 

strany státu, který ale není ani zdaleka tak významný. Jak jsem již dříve nastínila, 

notářská činnost je částečně propojena s mocí státní, a proto nad jejím výkonem 

dohlíží ministerstvo spravedlnosti (příslušný odbor dohledu). Státní dohled se 

opravdu dotýká jen notářské činnosti ve smyslu § 2 NŘ. Za zvláštní druh dohledu 

můžeme považovat ten ze strany soudů při výkonu soudního komisariátu, který 

probíhá především skrz kontrolu soudních spisů. V souvislosti se státním dohledem 

je dobré si připomenout, že je to právě ministr spravedlnosti, kdo má v rukou 

jmenování notářů, rušení a utváření nových úřadů, tedy stanovení počtu notářů.  

Co se týká samosprávy, tak nad činností jednotlivých komor vykonává 

dohled NK ČR (jedná se o dohled nad dodržováním právních předpisů a usnesení 

NK ČR) a dále jej vykonává i nad vedením notářských úřadů a činností notářů 

obecně. Jakýmsi prvním stupněm dohledu nad vedením notářských úřadu jsou 

místně příslušné regionální komory. „Dohled se provádí zejména kontrolou spisů, 

listin, předmětů úschov a evidenčních pomůcek notáře.“
87

  Komorový dohled má 

širší záběr než dohled státní a týká se naprosto veškeré činnosti notáře.  

Komorový dohled je vykonáván na základě plánu kontrol sestavovaného 

jednotlivými prezidii i prezidiem NK ČR a snahou je, aby každý notář prošel 

kontrolou přibližně jednou za tři roky. Jménem NK ČR provádí kontroly zřízená 

komise dohledu. V případě zjištění drobných nedostatků bude notáři udělena výtka, 

jako nejmírnější prostředek. Kontroly probíhají jak řádně naplánované tak 

mimořádné. „Cílem kontrol je tedy prevence, předcházení tomu, aby se zjištěné 

nedostatky v budoucnu již v činnosti kontrolovaného notáře nevyskytly.“
88

 

Jako součást dohledové činnosti NK ČR lze považovat i vyřizování stížností 

od široké veřejnosti. „Stížnosti občanů představují významný zdroj informací o 

reflexi občanů na práci notářů a úrovni činnosti notáře vůbec. Úzce souvisí s 

dohledem Notářské komory ČR na činnost notáře a jsou tudíž zahrnovány do její 
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činnosti. Poznatky ze stížností se musí stát impulsem k zaměření kontrolní 

činnosti.“
89

 

Právní úpravu komorového dohledu nalezneme částečně v NŘ a také 

v organizačním řádu. 
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7. Odpovědnost notáře 

Notář jako každý z nás samozřejmě při jakékoli své činnosti musí dodržovat 

právní předpisy, dále také i přiměřeně pokyny žadatele/klienta. Za dodržování 

všech svých povinností je notář odpovědný a nese odpovědnost i za všechny úkony 

učiněné jeho jménem, tedy i za své zaměstnance. Ačkoli notáři v kontextu 

základních zásad výkonu notářství mohou působit jako naprosto důvěryhodné 

osoby, stále nejsou osobami neomylnými a lidský faktor může z  různých důvodů 

selhat jak u nich tak u jejich zaměstnanců. Případná pochybení jsou odhalovaná 

zejména v rámci dohledu tak, jak byl popsán výše.  

„Notář je vždy povinen uvážit, zda provedení daného úkonu nebo způsob 

jeho provedení nemůže ohrozit zásady, jež byly výše formulovány. S   tím souvisí i  

možnost notáře odmítnout provedení úkonu či odstoupit od smlouvy o provedení 

úkonu a dále též jeho odpovědnost za škodu.“
90

 

7.1.   Kárná odpovědnost  

Kárnou odpovědnost upravuje NŘ a podrobněji úpravu rozvíjí kárný řád.  

Notáři, kandidáti a koncipienti jsou kárně odpovědní za porušení povinností 

vyplývajících z právních předpisů týkajících se jejich činnosti a dále také za 

porušení předpisů vydaných NK ČR či usnesení schválených orgány komor. Toto 

porušení musí být seznáno jako závažné či opakované. Kárným proviněním je i 

závažné či opakované narušení důstojnosti povolání. 

Ustanovení § 48 odst. 3 NŘ staví, co je možné notáři uložit za jeho kárné 

provinění, a tedy: písemné napomenutí, pokutu až do výše stonásobku minimální 

měsíční mzdy a v konečném důsledku může být notář i odvolán. Obdobně je tomu 

tak u kandidáta, u něhož je však nižší strop pro pokutu a odvolán může být jen 

v případě, že je stálým zástupcem notáře. U koncipienta je to obdobné a případná 

pokuta může činit maximálně pětinásobek minimální mzdy. Kárné opatření je 

uloženo vždy jen jedno. 
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Odvolání notáře či jeho stálého zástupce však není stavem definitivním. 

Účinky odvolání trvají po dobu pěti let od data, kdy rozhodnutí o odvolání nabylo 

právní moci. Po tuto dobu nesmí dojít k opětovnému jmenování notářem, pak to ale 

možné je. 

7.1.1. Kárné řízení 

O kárném provinění rozhoduje ad hoc jmenovaný tříčlenný senát  z řad členů 

kárné komise NK ČR v kárném řízení. Členové jsou vybíráni losem a zvolení 

členové samozřejmě nesmí býti jakkoli podjatí v daném řízení. Řízení se zahajuje 

tzv. kárnou žalobou, která musí splňovat určité náležitosti. Kárným žalobcem se 

může stát jen taxativně stanovený okruh osob (ministr spravedlnosti, prezident NK 

ČR, prezident regionální komory, předseda krajského či okresního soudu). Žalobu 

je nutno podat v subjektivní lhůtě šesti měsíců, nejdéle však v objektivní lhůtě tří 

let od spáchání provinění. 

Kárné řízení má svá určitá specifika a musí probíhat podle předem daných 

pravidel. Kárně obviněný může být v řízení právně zastoupen. V průběhu 

dokazování může dojít k vyslýchání svědků, avšak za podmínky jejich dobrovolné 

účasti. Některé úkony v rámci řízení může dokonce na dožádání provádět soud. 

Pokud je to možné, je vše připraveno tak, aby bylo rozhodnuto při jediném jednání, 

které je zásadně neveřejné. Řízení je ovládáno několika zásadami. Kupříkladu vina 

(tedy konstatování, že kárně obviněný se dopustil kárného provinění)  musí být 

spolehlivě prokázána, jsou-li pochybnosti, nemůže být rozhodnuto k tíži 

obviněného. 

O vině či nevině rozhoduje senát většinou hlasů a v případě vyslovené viny 

takto následně rozhoduje o uložení kárného opatření. Při rozhodování o uložení 

konkrétního opatření musí být brány v úvahu individuální okolnosti osoby i případu  

celého. Proti rozhodnutí kárného senátu je možné do patnácti dnů podat odvolání, 

které má odkladný účinek. O odvolání rozhoduje pětičlenný senát  složený ze dvou 

členů prezidia NK ČR a třech členů jmenovaných na návrh prezidia prezidentem 

NK ČR. Teoreticky lze ještě zmínit obranu cestou správního soudnictví. V případě 

neprokázání viny má obviněný nárok na náhradu nákladů řízení.  
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Za pět let ode dne, kdy rozhodnutí o kárné vině nabylo právní moci, je toto 

provinění zahlazeno a na kárně proviněného se od té doby hledí, jakoby ke kárnému 

provinění nikdy nedošlo. 

7.2.  Civilní odpovědnost 

„Jestliže notář vykonává pravomoci státu nezávisle, za úplatu, která je jeho 

příjmem, je přirozené, že musí mít i odpovědnost za své úkony, a to nejen 

odpovědnost kárnou, ale též odpovědnost hmotnou.“
91

 

K této odpovědnosti notáře stanoví NŘ toto: „Nestanoví-li zvláštní zákon 

jinak, notář odpovídá žadateli, klientovi nebo účastníku za újmu, kterou mu 

způsobil v souvislosti s výkonem činnosti notáře.“
92

 Při vzniku újmy pro 

poškozeného nehraje roli, zda újmu způsobil notář přímo osobně či zaměstnanec 

jeho jménem. Zaměstnanci pak případně ponesou odpovědnosti pracovněprávní.  

Odpovědnost za způsobenou újmu je objektivní prostá, tedy existuje možnost 

liberace a to v případě, kdy notář beze zbytku prokáže, že újmě nemohl zabránit ani 

při vynaložení veškerého úsilí, které by po něm mohlo být spravedlivě požadováno. 

K právní konstrukci civilní odpovědnosti uvádím právní větu, kterou dovodil 

Nejvyšší soud ČR ve svém rozsudku ze dne 20. 12. 2011, sp. zn. 25 Cdo 

5080/2009: „Odpovědnost notáře bez dalšího nemůže založit samotná okolnost, že 

odpovědnost notáře za škodu je založena na objektivním principu a tedy není třeba 

zavinění. Je nutné splnit tři kumulativní podmínky – pochybení při notářské 

činnosti, vznik škody, příčinná souvislost mezi vznikem škody a notářské činnosti. 

Existenci těchto předpokladů je povinen tvrdit žalobce a prokázat žalobce.“ Za 

zajímavé v tomto rozsudku považuji ještě to, že se v něm Nejvyšší soud, a to již 

opakovaně, přiklonil k názoru, že právní řád na notářích a jejich zaměstnancích 

nepožaduje, aby kvalifikovaně hodnotili pravost průkazu totožnosti při identifikaci 

účastníků jednotlivých úkonů. Posoudit jej mají jen z  běžného hlediska a nelze tedy 

vyvozovat jejich odpovědnost za to, že neodhalil zdařilý falzifikát. 

Notář odpovídá za způsobenou újmu v její celkové výši a to celým svým 

majetkem. Z důvodu tohoto prakticky neomezeného ručení je notářům uložena 

                                                 
91

 BÍLEK, Petr, Roman FIALA, Miloslav JINDŘICH a Karel WAWERKA. Notářský́ řád a řízení o 

dědictví: komentář̌. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, 1120 p, str. 219. ISBN 978-807-4001-819 
92

 § 57 odst. 1 NŘ  



60 

 

povinnost v podobě povinného pojištění. Bez sjednaného pojištění nemůže notář 

svou funkci vykonávat, na čemž je třeba důrazně trvat. Pojištění musí být sjednáno 

po celou dobu výkonu povolání a mělo by pokrýt i újmy vzniklé po skončení notáře 

v jeho funkci. Pojistné smlouvy jsou uzavírány s minimální pojistnou částkou ve 

výši pět milionů korun českých s tím, že maximum je až dvě stě milionů korun 

českých. Nadto když notář uzná za vhodné, může se připojistit pro jeden samotný 

úkon. 

Vedle civilní odpovědnosti notáře stojí odpovědnost státu pramenící 

z OdpŠk. Tuto odpovědnost státu lze vnímat jako důsledek přenesení určitých 

veřejných pravomocí na notáře při výkonu notářské činnosti a jako odraz 

hybridního postavení notáře, který jedná na vlastní účet a odpovědnost, ačkoli na 

něj stát přenesl určité veřejné pravomoci. 

Výkon veřejné moci podle OdpŠk zahrnuje sepisování veřejných listin o 

právních jednáních, přímé zápisy skutečností do veřejného rejstříku a úkony 

soudního komisaře. V rámci tohoto je tedy postup notáře postupem úředním . A stát 

jako takový za škodu způsobenou právě při výkonu veřejné moci nezákonným 

rozhodnutím či nesprávným úředním postupem odpovídá, přičemž své 

odpovědnosti se nemůže zprostit. Nesmíme ale opomenout, že takto bude v  případě 

notářské činnosti stát odpovídat jen a pouze za shora uvedené úkony, tento výčet je 

taxativní a nelze tedy odpovědnost státu vztahovat na cokoli dalšího.  

Ve věcech náhrady škody způsobené notářem při výkonu veřejné moci jedná 

za stát ministerstvo spravedlnosti. Nárok je tedy žadatelem prvně uplatněn na 

ministerstvu, není-li nárok žadatele do šesti měsíců od jeho uplatnění uspokojen, 

žadatel se může obrátit na civilní soud. Nahradil-li takto stát škodu, je oprávněn 

uplatnit vůči konkrétnímu notáři regresní nárok. Chce-li stát takto svůj nárok 

uplatnit, musí v daném případě prokázat zavinění notáře. 

7.3.  Trestní odpovědnost  

V neposlední řadě je notář také trestně odpovědný, nenáleží mu žádné 

imunity. Na první pohled by se mohlo zdát, že když stát některé veřejné pravomoci 

na notáře přenesl
93

, bude pak tedy v těchto činnostech notář vystupovat jako tzv. 

                                                 
93

 to se týká notářské činnosti v užším smyslu, jak byla popsána dříve 



61 

 

úřední osoba. Ovšem úřední osobou ve smyslu trestního zákoníku
94

 je notář pouze 

při výkonu soudního komisariátu
95

 a jinak je při svých dalších činnostech trestně 

odpovědný jako běžná fyzická osoba. To, že je notář takto „běžně“ trestně 

odpovědný, potvrdil i Nejvyšší soud ve svém usnesení ze dne 28. 5. 2014, sp. zn. 6 

Tdo 510/2014, ačkoli se toto usnesení vztahuje ještě k pojmu „veřejný činitel“.
96
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 Závěr 

V úvodu své práce jsem si za cíl stanovila komplexní popis postavení a 

úlohy notáře v našem právním řádu. Po podrobném prostudování všech druhů níže 

uvedených zdrojů mám za to, že se mi podařilo stanoveného cíle dosáhnout. Snažila 

jsem se ve své práci nabídnout ucelený pohled na povolání notáře a nic podstatného 

nevynechat.  

Při psaní této práce jsem především vycházela ze znění  platných právních 

předpisů, případně jejich komentářů či příslušných důvodových zpráv. Za 

nejcennější zdroj poznání a pochopení považuji komentované znění NŘ (přesná 

identifikace je v seznamu zdrojů) a to i přesto, že v něm není reflektována 

rekodifikace soukromého práva. Velmi významným zdrojem mi byly i články 

obsažené v časopise AD NOTAM, což je dvouměsíčník vydávaný NK ČR a je 

kompletně k dispozici i na internetových stránkách NK ČR. Použitou judikaturu 

jsem se snažila vybírat spíše průřezově. 

Od nutného historického úvodu a uvedení platných právních předpisů jsem 

se dostala k popisu postavení notáře v našem právním řádu. Nastínila jsem, jak se 

zájemci mohou notářem skutečně stát; jak, kde a s kým svou činnost notář reálně 

vykonává; jakých zásad se nutně musí držet. Poté jsem přistoupila k  rozebrání 

konkrétních činností, od sepisování notářských zápisů po soudního komisaře. Vedle 

popisu činností jsem zařadila i kapitolu speciální, v  rámci které jsem se dostala až 

k advokacii. Z pohledu komplexnosti jsem považovala za vhodné zavést i 

samostatnou kapitolu pojednávající o finanční stránce notářského povolání. 

Konečně od představení notářské samosprávy jsem se dostala i k  osobní 

odpovědnosti notáře jako konečnému důsledku jeho postavení.  

Dá se říci, že ráz mé práce je v zásadě obecný a to zejména s ohledem na to, 

že již samotné zadání k tomuto směřuje. Tam, kde to bylo vhodné, jsem se snažila 

uvést i jisté praktické přesahy. Vzhledem k tomu, že již v názvu práce je odkaz na 

právní řád ČR, nepovažovala jsem za nutné do své práce zařazovat nic, co by 

hranice našeho právního řádu překračovalo.  

Po pečlivém prostudování zdrojů a při bližším pohledu na věc jsem se 

utvrdila v tom, že notáři jako profesní stav jsou opravdu stavem velmi specifickým 

a mám za to, že obecná představa o jejich „nepropustnosti“ a uzavřenosti není ani 
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tak daleko od pravdy. Uzavřenost notářského stavu je vzhledem ke všemu výše 

uvedenému evidentní a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se tato situace měla 

nějak razantněji měnit. Spíše se objevují diskuse, které si všímají jiných problémů 

uvnitř notářství (např. otázka ne/odbornosti bývalých státních notářů, kteří s tále 

zastávají svůj úřad či problém notářských kanceláří s pouhým jedním 

zaměstnancem). O změně uchazečské politiky se příliš nahlas v  notářské obci 

nehovoří. Možná ale právě změny v této oblasti by mohly mít efekt ve snaze o 

zvyšování odbornosti zavedených notářů a jejich konkurenceschopnosti. Za tímto 

účelem se též nabízí jako možnost navýšení počtu notářských úřadů. Za možné 

řešení dalších problémů považuji zefektivnění systému komorových kontrol, možná 

i stanovený minimální počet zaměstnanců notáře.  

Úplným závěrem se hodí konstatovat, že naše notářství přečkalo různá 

období, v rámci kterých mělo různé postavení, dokonce se ubránilo snahám o jeho 

praktické vymazání. Naopak trendem dnešní doby je spíše posilovat úlohu notářů 

ve společnosti, což ve spojení s jakousi státní ochranou skrze princip numerus 

clausus, garantovanou dědickou agendou a úplatou dodává tomuto povolání na 

významnosti. 
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Abstrakt 

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. 
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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.  
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Abstract 

The aim of my master´s thesis titled „A Notary in the legal order of CR“ is 

to completely describe role and position of notary public on in our republic. This 

legal profession has a deep roof in history and long tradition and today is very 

credible in public view. 

Position of notary is very special primarily because some results of notarial 

work are considered as public documents. This is consequence of deputation public 

competence from the stat to notary, nevertheless notary remains liberal profession.  

The thesis is composed of seven chapters. Chapter One is introductory and 

describes historical circumstances, next today´s valid and relevant legislation, of 

which is the most important “Notarial Procedures”.  

Chapter Two in the first place deals with statutory requirements for the 

notary´s function. Then defines basic terms and principles as: notarial work, 

notarial office, impartiality and independence of notary.  

Chapter Three is subdivided into many parts, each of them dealing with 

different aspects of notarial activities. Main and crucial activities are: preparation 

of notarial record on legal acts, certifying of legally significant facts and 

declarations, court commissariat. This chapter is the most comprehensive and 

provides complete summary about everything, what notary is doing.  

Next chapter closely continues on previous one and compares notary with 

attorney in provision custodies and verification of authenticity of a signature.  

Chapter Five concentrates on notarial fees, as for overall view on notaries is 

suitable to have an idea about price for their services. Issue of notarial fees has also 

connection with independence and impartiality and restricts the possibility of 

competition between notaries. 

Chapter Six focuses on notarial self-governance. Apply here the principle of 

compulsory association notaries in regional chambers and these chambers create 

The Notarial Chamber of the Czech Republic that represents Czech notary in 

international level as in domestic. Every notarial activity subjects to supervision by 

self-governance. 
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Chapter Seven describes every form of liability of notaries, as disciplinary, 

civil and criminal liability. This personal liability emphasizes on notary´s expertise 

and is the basic principle of working of the notary.  

End of my thesis contains of brief summary, repeated conclusions, 

observations on certain controversial issues and finally description of sources of 

information. 
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