Srovnání postavení notáře a advokáta v právním řádu ČR – přehled
Mgr. Martin Říha, notářský kandidát, zástupce JUDr. Ladislavy Říhové, notářky v Rokycanech
Mgr. Pavla Bučková, notářská kandidátka

1. Předpoklady pro výkon notářství a advokacie
NOTÁŘ
osobní bezúhonnost
vysokoškolské vzdělání v oboru právo
(Mgr.)
praxe v oboru 5 let
podmínkou státní občanství
jmenován ministrem spravedlnosti na
základě výsledku konkurzu
pevně stanovený počet notářů (numerus
clausus)

ADVOKÁT
osobní bezúhonnost
vysokoškolské vzdělání v oboru
(Mgr.)
praxe v oboru 3 roky
bez omezení
zápisem do seznamu advokátů

právo

bez omezení

2. Notář a advokát z hlediska formy podnikání
NOTÁŘ
podnikatel fyzická osoba
---------

ADVOKÁT
podnikatel fyzická osoba
zaměstnaný advokát
člen veřejné obchodní společnosti
člen komanditní společnosti
člen společnosti s ručením omezeným

3. Výkon advokacie/notářství s jinou výdělečnou činností
NOTÁŘ
ADVOKÁT
paušální zákaz jiné výdělečné činnosti, přípustnost jiné výdělečné činnosti, pokud
přípustné výjimky uvedeny výslovně je slučitelná s výkonem advokacie
v notářském řádu

4. Notář a advokát z hlediska teritoriálního omezení výkonu povolání
NOTÁŘ
ADVOKÁT
notářská činnost omezena výhradně na bez omezení
výsostné území ČR
možnost vykonávat notářskou činnost bez omezení
kdekoli na území ČR (ad hoc nebo při
úředním dni)

5. Principy výkonu advokacie a notářství
NOTÁŘ
nestrannost a nezávislost

ADVOKÁT
jednostranná ochrana a prosazování
zájmů klienta
předcházení sporům
hájení zájmů klienta ve sporu
není vázán pokyny klienta
vázanost pokyny klienta
povinnost k výkonu notářské činnosti – možnost výběru klienta
klienta si nelze vybírat
odměna stanovená tarifem bez možnosti přípustná dohoda o odměně, tarif jen
smluvní odměny
podpůrně, pokud dohoda o odměně
uzavřena není
nepřípustnost konkurenčních vlivů
konkurence mezi advokáty
sepisování veřejných listin s vyšší důkazní sepisování soukromých listin
silou
6. Pravomoci notářů a advokátů
NOTÁŘ
sepisování
veřejných
listin
o
hmotněprávních úkonech
sepisování
veřejných
listin
o
procesněprávních úkonech
osvědčování
rozhodnutí
orgánů
právnických osob
další osvědčovací činnost (legalizace,
vidimace, konverze listin)
sepisování dalších veřejných listin
(protestní listiny, listiny o identifikaci)
sepisování soukromých listin pouze
v souvislosti s notářskou činností
zastoupení klienta v nesporném řízení
pouze v souvislosti s notářskou činností
zastoupení ve sporném řízení pouze při
správě majetku
--úřední úschova peněz a listin
správa majetku (bez omezení, ale v praxi
málo využívané)

ADVOKÁT
------legalizace, konverze listin – ověření,
které nahrazuje ověření úřední
--sepisování soukromých
omezení
bez omezení

listin

bez

bez omezení, povinné zastoupení
advokátem např. v dovolacím řízení
zastoupení v trestním řízení
--správa majetku

7. Odpovědnost za škodu
NOTÁŘ
ADVOKÁT
objektivní odpovědnost státu za škodu --způsobenou v souvislosti s notářským
zápisem o právním úkonu a soudním
komisariátem, s regresní subjektivní

odpovědností státu proti notáři
objektivní
odpovědnost
s možností
liberace za škodu způsobenou při jiné
činnosti
odpovědným subjektem notář jako
fyzická osoba
--povinné pojištění - není stanoveno
minimální pojistné plnění

objektivní odpovědnost bez možnosti
liberace za škodu způsobenou při výkonu
advokacie
odpovědným subjekt advokát jako fyzická
osoba
odpovědným subjektem právnická osoba
povinné pojištění s minimálním plněním
10 mil. Kč u advokáta - fyzické osoby a 50
mil. Kč u advokáta – společníka právnické
osoby

