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Platné znění části notářského řádu s vyznačením navrhovaných změn 
 

§ 7 
 
 (1) Notářem může být jmenován státní občan České republiky členského státu 
Evropské unie, jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarské 
konfederace, který 
a) je plně svéprávný, 
b) získal vysokoškolské vzdělání v oboru právo 
1. v magisterském studijním programu právo a právní věda studiem na vysoké škole v České 
republice, nebo 
2. studiem na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno 
za rovnocenné vzdělání uvedenému v bodě 1 na základě mezinárodní smlouvy, kterou je 
Česká republika vázána, anebo pokud takové vzdělání bylo uznáno podle zvláštního právního 
předpisu, a současně takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému vzdělání, 
které lze získat v magisterském studijním programu právo a právní věda v oboru právo na 
vysoké škole v České republice, 
c) je bezúhonný, 
d) vykonal alespoň pětiletou notářskou praxi a 
e) složil notářskou zkoušku. 
 
 (2) Notářskou praxí se rozumí praxe notáře, notářského kandidáta a notářského 
koncipienta podle tohoto zákona a praxe státního notáře a notářského čekatele podle 
dřívějších předpisů. Do notářské praxe Notářská komora České republiky (dále jen 
„Komora“) započte zcela praxi soudce, prokurátora, státního zástupce, advokáta, komerčního 
právníka, soudního exekutora, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce Ústavního soudu 
nebo Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu, exekutorského kandidáta, justičního 
čekatele, asistenta soudce, asistenta veřejného ochránce práv, asistenta státního zástupce, 
právního čekatele prokuratury, právního čekatele státního zastupitelství, advokátního 
koncipienta, exekutorského koncipienta nebo právního čekatele u komerčního právníka, 
činnost zaměstnance Ministerstva spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“), který získal 
vysokoškolské vzdělání v rámci magisterského studijního programu v oblasti práva na vysoké 
škole a který se samostatně podílí na tvorbě návrhů obecně závazných právních předpisů; do 
notářské praxe ministr spravedlnosti (dále jen „ministr“) na návrh Komory z jiné právní praxe 
může započítat nejvýše 2 roky. 
  
 (3) Notářskou zkouškou se rozumí notářská zkouška podle tohoto zákona a notářská 
zkouška podle dřívějších předpisů. Za osobu, která složila notářskou zkoušku, se považuje 
i ten, kdo složil odbornou justiční zkoušku, soudcovskou zkoušku, jednotnou soudcovskou 
zkoušku, jednotnou soudcovskou a advokátní zkoušku, prokurátorskou zkoušku, odbornou 
závěrečnou zkoušku právních čekatelů, advokátní zkoušku, exekutorskou zkoušku a profesní 
zkoušku na komerčního právníka. 
 

§ 11 
 
 Ministr odvolá notáře 
a) na jeho žádost, 
b) jestliže odmítl složit slib, 
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c) ke dni 31. prosince kalendářního roku, v němž dosáhne 70 let, 
d) jestliže pozbyl státní občanství České a Slovenské Federativní Republiky členského státu 
Evropské unie, jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarské 
konfederace, 
e) jestliže byl omezen ve svéprávnosti, 
f) jestliže byl odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin spáchaný v souvislosti 
s činností notáře, 
g) jestliže zaniklo jeho pojištění odpovědnosti za újmu podle § 9 odst. 1 písm. d) a notář ho 
i přes upozornění notářské komory (§ 29) ve stanovené lhůtě neobnoví, 
h) jestliže notář tři měsíce po složení slibu bez vážných důvodů nezačne vykonávat činnost 
notáře, 
i) jestliže pravomocným rozhodnutím kárné komise bylo zjištěno, že jeho zdravotní stav mu 
trvale neumožňuje řádně vykonávat činnost notáře, 
j) jestliže vykonává činnost neslučitelnou s činností notáře nepřetržitě po dobu delší než 4 
roky. 
 

§ 18 
 
 (1) Notářská komora zapíše do dvou měsíců ode dne doručení písemné žádosti do 
seznamu notářských koncipientů každého, kdo 
a) je státním občanem České Republiky členského státu Evropské unie, jiného státu 
tvořícího Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarské konfederace, 
b) je plně svéprávný, 
c) získal vysokoškolské vzdělání v oboru právo 
1. v magisterském studijním programu právo a právní věda studiem na vysoké škole v České 
republice, nebo 
2. studiem na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno 
za rovnocenné vzdělání uvedenému v bodě 1 na základě mezinárodní smlouvy, kterou je 
Česká republika vázána, anebo pokud takové vzdělání bylo uznáno podle zvláštního právního 
předpisu, a současně takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému vzdělání, 
které lze získat v magisterském studijním programu právo a právní věda v oboru právo na 
vysoké škole v České republice, 
d) je bezúhonný a 
e) je v pracovním poměru u notáře. 
  
 (2) Notářská komora oznámí provedení zápisu podle odstavce 1 koncipientovi a notáři, 
u něhož je koncipient v pracovním poměru. 
  
 (3) Ten, kdo nebyl ve stanovené době zapsán do seznamu notářských koncipientů, má 
právo se domáhat provedení zápisu návrhem u soudu. 
 

§ 20 
 
 (1) Notářská komora vyškrtne ze seznamu notářských koncipientů toho, 
a) kdo zemřel nebo kdo byl prohlášen za mrtvého, 
b) kdo pozbyl státní občanství České a Slovenské Federativní Republiky členského státu 
Evropské unie, jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarské 
konfederace, 
c) kdo byl omezen ve svéprávnosti, 
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d) kdo byl odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin spáchaný v souvislosti 
s činností koncipienta, 
e) kdo písemně požádal notářskou komoru o vyškrtnutí z tohoto seznamu, 
f) komu skončil pracovní poměr u notáře a neuzavřel pracovní poměr s notářem se sídlem 
v obvodu této notářské komory do tří měsíců od skončení předchozího pracovního poměru 
u notáře, 
g) kdo byl zapsán do seznamu notářských kandidátů. 
  
 (2) Notářská komora oznámí vyškrtnutí podle odstavce 1 koncipientovi a notáři, 
u něhož je koncipient v pracovním poměru. 
  
 (3) Ten, kdo byl ze seznamu notářských koncipientů vyškrtnut, má právo domáhat se 
ochrany návrhem u soudu. 
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