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ADVOKÁTI, NOTÁŘI, PATENTOVÍ ZÁSTUPCI, SMĚNKA

ADVOKÁTI
Advokacie je svobodné právní povolání k poskytování právních služeb.
Advokát je nezávislý, je vázán pouze právními předpisy, které nesmí porušovat ani na
příkaz svého klienta. Jsou soukromými osobami. Jinak je hlavní povinností chránit a
prosazovat práva a oprávněné zájmy svého klienta („živitele“) a řídit se jeho pokyny.
Pomoc však může i odmítnout. Za poskytnuté služby náleží advokátovi odměna podle tarifu
stanoveného vyhláškou.
Obsah advokátní činnosti
právní porady,
sepisování listin,
zpracování rozborů,
zastupování FO a PO,
notář může být i insolvenční správce,
obhajoba v trestním řízení – nezastupitelné místo.
Dnes působí v ČR 10.000 advokátů a 3.000 advokátních koncipientů).
Advokacii upravuje Zákon o advokacii č. 85/1996 a č. 177/1996 o odměnách advokátů.
Advokátem se může stát pouze osoba, která má vysokoškolské právnické vzdělání, složila
advokátské zkoušky a je zapsána v seznamu advokátů u České advokátní komory. (Sídlo
ČAK je Praha a Brno)
Absolvent PF musí před advokátní zkouškou absolvovat tříletou praxi u svého školitele
(advokáta) a absolvovat povinný počet odborných seminářů.
NOTÁŘI
Postavení notářů je upraveno zákonem č. 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti.
Notáři je soukromou osobou, nepobírá plat od státu a má postavení svobodného
právnického povolání. Je však jmenován státem (ministrem spravedlnosti) a pověřen
notářským úřadem.
Podmínkou je vysokoškolské právnické vzdělání a složení notářské zkoušky.
Poskytuje právní služby, jejichž posláním je předcházení sporům.
Obsah notářské činnosti
sepisování listin o právních úkonech (smlouvy, zakladatelské listiny obchodních
společností, závěti apod.)
ověřování a osvědčování listin, soutěží, valných hromad,
přijímá závěti do úschovy,
zastupování FO a PO,
poradenství v omezeném rozsahu,
notář může být i insolvenční správce.

Významná je funkce soudního komisaře v řízení o dědictví. Pověřen soudem
provádí úkony v soudním dědickém řízení.
Notáři jsou sdruženi v Notářské komoře. Jde o samosprávný orgán jako ČAK u advokátů,
který notáře zastupuje ve vztahu ke státním orgánům a k veřejnosti a hájí jejich zájmy.
PATENTOVÍ ZÁSTUPCI
Patentovým zástupcem je ten, kdo je zapsán v seznamu patentových zástupců, a to
v rozsahu, v jakém složí odbornou zkoušku.
Podmínkou je bezúhonnost a způsobilost k PÚ, má vysokoškolské vzdělání a odpovídající
odbornou praxi – soustavnou minimálně tříletou činnost v oboru průmyslových práv.
Musí složit zkoušku patentového zástupce a složit slib do rukou předsedy Komory.
Seznam vede jej Komora patentových zástupců ČR, je samosprávným profesním
sdružením s vlastní subjektivitou a je PO. Sídlo má v Brně.
Postavení patentových zástupců upravuje zákon č. 417/2004 Sb.
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH VEŘEJNÝCH
Úřad byl zřízen 1. 7. 2002 zákonem č. 201/2002 Sb. se sídlem v Praze a činnost vykonává
prostřednictvím územních pracovišť u krajských úřadů.
Ředitele úřadu jmenuje ministr financí.
Zákon vymezuje jeho působnost před soudy a rozhodčími orgány. Dále zastupuje stát při
dohodách s organizačními jednotkami státu. Zastupuje stát v jednáních jako vedlejší
účastník. Má právní subjektivitu a procesní způsobilost, a proto může vystupovat před
soudy vlastním jménem.
SMĚNEČNÉ PRÁVO / SMĚNKA
Směnka patří do občanského práva v kategorii zajištění závazků. Pro její význam je
uvedena i v této kapitole.
Historie směnky sahá až do období husitských válek, kdy došlo k obrovskému obchodnímu
rozvoji. Hledal se bezpečný prostředek „platidla“, aby se nemusely na velké vzdálenosti
přesouvat platidla, zlato a drahé kovy jako platidlo. Listina se jmenovala Cambium. U nás
např. Jan Žižka podepsal již před rokem 1400 tzv. rukojmí listinu se znaky směnky.
Směnka je cenný papír, vydaný v zákonné formě, kterým se směneční dlužníci zavázat
majiteli směnky zaplatit v místě a čase s tím, že jde o závazek přímý, bezpodmínečný a
nesporný a abstraktní = nemusí být uveden důvod směnky
Funkce směnky je zajišťovací a uhrazovací = platební.
Dlužník = vydavatel směnky = emitent.
Směnka je nositelem závazku – dluhu, není tedy jen důkazem, je přímo nositelem práva.

Jestliže směnka mění majitele, změní tím i věřitele.
Dělení směnek:
Směnka vlastní – přímá platba dlužník / věřitel
Směnka cizí (trata) – příkaz další osobě (směnečními / trasátovi) vyplatit majiteli
směnky (remitent). Pokud směnečník přijme směnku, stává se akceptantem.
Majitel je ten, kdo řádně směnku nabyl a stal se věřitelem směnečného závazku.
Indosant je osoba, která směnku převádí na jinou osobu – zápis na rubu směnky.
Indosatář je osoba, na kterou byla směnka převedena.
Náležitosti směnky (velmi přísné)
Označení (slovo „směnka“ musí být bezpodmínečně uvedeno v textu směnky)
Bezpodmínečný příkaz zaplatit („zaplaťte“ – to je vyjádření platebního příkazu)
Jméno toho, komu nebo na jeho řad má být zaplaceno
Údaj místa, kde má být zaplaceno
Místo a datum vystavení a podpis výstavce.
Splatnost směnky – na základě data v ní nebo na viděnou (předložením)
Nároky z nezaplacené směnky – žalobou u soudu s žádostí o vydání směnečného
platebního rozkazu.
Soud uloží do 3 dnů od doručení zaplatit dlužnou částku a náklady řízení nebo v téže
lhůtě podat námitky. Soud rozhodne, zda vyhoví nebo směnečný rozkaz ponechá.
Úskalí: Přestože směnku napíšete zcela srozumitelně, je neplatná, pokud je napsána více než
jedním jazykem. Neplatnou ji učiní i jen cizojazyčné označení měny.

