Informace k žádosti o umožnění vykonání uznávací zkoušky
Podle § 7 odst. 1 písm. c) zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen zákon) umožní Česká advokátní komora do 9 měsíců od doručení písemné žádosti a po
uhrazení poplatku, který stanoví stavovský předpis nejvýše částkou 8.000 Kč, vykonat uznávací
zkoušku každému, kdo prokáže, že splňuje podmínky uvedené v § 5 písm. a) a d) až g)
zákona a v § 5 a) odst. 1 písm. a) zákona.

Čestné prohlášení
Podmínkám uvedeným v cit. ustanoveních zákona odpovídá ten,
- kdo má plnou způsobilost k právním úkonům (§ 5 písm. a) zákona),
- kdo je bezúhonný (§ 5 písm. d) zákona),
- komu nebylo uloženo kárné opatření vyškrtnutí ze seznamu advokátů nebo na něhož se
hledí, jako by mu toto kárné opatření nebylo uloženo (§ 5 písm. e) zákona),
- kdo nebyl vyškrtnut ze seznamu advokátů podle § 7 b) odst. 1 písm. e) nebo f) zákona,
nebo uplynula-li od vyškrtnutí doba 5 let ( § 5 písm. f) zákona),
- kdo není v pracovním nebo jiném obdobném poměru, s výjimkou pracovního poměru
vysokoškolského učitele, ani nevykonává jinou činnost neslučitelnou s výkonem advokacie
(§ 5 písm. g) zákona),
- kdo prokáže, že je oprávněn poskytovat právní služby způsobem uvedeným v § 3 zákona v
jiném státě za podmínek slučitelných s tímto zákonem (§ 5 a) odst. 1 písm. a) zákona).
Žádost o umožnění vykonání uznávací zkoušky je třeba podat písemně na adresu:
Česká advokátní komora, Národní tř. 16, 110 00, Praha 1.
Žádost musí obsahovat:
- jméno, příjmení, datum narození, adresu žadatele, označení zahraniční kanceláře (vyznačit
adresu, na kterou bude zaslána pozvánka ke složení uznávací zkoušky a učební materiály)
a přesné označení domovské advokátní komory s adresou,
- volbu jazyka, v němž chce žadatel zkoušku skládat (čeština, angličtina, němčina,
francouzština).

Žádost je třeba doložit těmito přílohami:
1. prohlášením, že žadatel splňuje podmínky uvedené v ust. § 5 písm. a), e), f), g) zákona
2. dokladem o bezúhonnosti
3. dokladem o oprávnění poskytovat právní služby způsobem uvedeným v § 3 zákona v
jiném státě za podmínek slučitelných s tímto zákonem. Tímto dokladem je obvykle doklad
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vystavený domovskou advokátní komorou, obsahující údaje o oprávnění k poskytování
právních služeb, případně i o bezúhonnosti. Doklad nesmí být starší 6ti měsíců.
4. dokladem o tom, že žadatel zaplatil poplatek za zkoušku, který činí 8.000 Kč.
Poplatek je možné zaplatit na účet České advokátní komory č. 6724361001/2700 vedený u
UniCredit Bank, KS: 308, VS 8, nebo v hotovosti na pokladně České advokátní komory.

Předmětem zkoušky budou právní předpisy o poskytování právních služeb, a to zákon č.
85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MS ČR č. 177/1996 Sb., o
odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve
znění pozdějších předpisů a stavovský předpis České advokátní komory Pravidla profesionální
etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky. Tyto předpisy budou na náklady České
advokátní komory žadatelům o zkoušku zaslány v jazyku, v němž chce žadatel zkoušku skládat.

Předmětem zkoušky budou dále v orientačním rozsahu otázky ze základů ústavního
a soukromého práva České republiky, které se budou vztahovat k následujícím okruhům
problémů:
- forma státního zřízení České republiky,
- soustava ústavních orgánů České republiky,
- principy volebního práva v České republice,
- principy soudnictví v České republice a jeho orgány,
- povaha pramenů práva v České republice.
Zkouška bude písemná a otázky v počtu 20ti budou zadány ve formě otázek výběrových
(multiple choice), přičemž 18 otázek bude položeno z předpisů upravujících poskytování
právních služeb v České republice a dvě otázky ze základů ústavního práva a soukromého práva
České republiky. Správnou z nabídnutých odpovědí bude třeba vyznačit. Ke každé otázce je
pouze jediná správná odpověď. K úspěšnému vykonání zkoušky je nutno zodpovědět správně
85 % otázek, tedy 17 otázek.

Žadatelům, kteří budou splňovat zákonné předpoklady, budou nejméně 4 týdny přede
dnem, kdy se bude zkouška konat, oznámena jména tříčlenného zkušebního senátu. Proti
členům zkušebního senátu mají žadatelé právo vznést námitku podjatosti tak, aby došla České
advokátní komoře aspoň 10 dnů před datem konání zkoušky.

Zkoušku uznávací skládají ADVOKÁTI, jejichž domovská advokátní komora není v zemích
EU a státech Dohody. Úspěšný adept po složení slibu je zapsán v seznamu ČAK jako
zahraniční advokát, který poskytuje informace o právu mezinárodním a právu své domovské
země.
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