
Uznávací zkouška 

 

 
  

     Podmínkám uvedeným v § 5 písm. a) a d) až g) a v § 5 a odst. 1 písm. a) zákona odpovídá 

ten, kdo prokáže, že  

- má plnou způsobilost k právním úkonům (§ 5 písm. a) zákona), 

- je bezúhonný (§ 5 písm. d) zákona),  

- nebylo mu uloženo kárné opatření vyškrtnutí ze seznamu advokátů, nebo se naň 

  hledí, jako by mu toto kárné opatření nebylo uloženo (§ 5 písm. e) zákona), 

- nebyl vyškrtnut ze seznamu advokátů podle § 7 b odst. 1 písm. e) nebo f) nebo 

  uplynula-li od vyškrtnutí doba pěti let (§ 5 písm. f) zákona), 

- není v pracovním poměru nebo jiném obdobném poměru, s výjimkou pracovního 

  poměru vysokoškolského učitele, ani nevykonává jinou činnost neslučitelnou 

  s výkonem advokacie (§ 5 písm. g) zákona), 

- 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). 

  

     Uznávací zkouškou se ověřují znalosti právních předpisů o poskytování právních služeb a 

základní znalosti o právním řádu České republiky. Účelem uznávací zkoušky je i ověření 

znalostí stavovských předpisů. Uznávací zkoušku lze vykonat i v některém z cizích jazyků 

používaných běžně v mezinárodním styku (§ 54 odst. 3 zákona). Cizím jazykem, ve kterém 

lze uznávací zkoušku vykonat, se rozumí jazyk anglický, francouzský nebo německý.  

  

Uznávací zkoušku vykoná uchazeč v těchto oborech: 

a) předpisy upravující poskytování právních služeb, 

b) základy ústavního práva České republiky, 

c) základy soukromého práva České republiky. 

   

     Předmětem zkoušky jsou právní předpisy o poskytování právních služeb, a to zákon č. 

85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva spravedlnosti 

ČR č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních 

služeb (advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 

484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka 

advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a 

kterou se mění vyhl.č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za 

poskytování právních služeb (advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky 

č. 49/2001 Sb. a stavovský předpis Komory Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže 

advokátů České republiky. Uvedené předpisy budou na náklady Komory uchazečům o 

zkoušku zaslány v jazyku, v němž chce uchazeč zkoušku skládat.  

     Předmětem zkoušky jsou dále v orientačním rozsahu otázky ze základů ústavního a 

soukromého práva České republiky, které se vztahují k následujícím okruhům problematiky: 

- 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. 

  



     Uznávací zkouška je písemná a skládá se z dvaceti otázek zadaných ve formě otázek 

výběrových (multiple choice), přičemž osmnáct otázek se vztahuje k předpisům upravujícím 

výkon advokacie a dvě otázky k základům ústavního práva a soukromého práva České 

republiky. Doba trvání uznávací zkoušky nemá přesáhnout dvě hodiny. 

  

     Uznávací zkouška se koná před tříčlenným senátem ustanoveným z členů  

zkušební komise, které předsedá člen určený pro obor předpisy upravující poskytování 

právních služeb. 

  

      

Přihláška k uznávací zkoušce 

  

     Přihláška k uznávací zkoušce musí obsahovat 

- termín zkoušky, na který se uchazeč přihlašuje, 

- jméno, příjmení, datum narození a adresu uchazeče, 

- označení zahraniční advokátní kanceláře, 

- korespondenční adresu pro převzetí poštovních zásilek a telefon, 

- přesné označení domovské advokátní komory s adresou, 

- volbu jazyka, v němž chce uchazeč zkoušku skládat (čeština, slovenština, 

  angličtina, francouzština, němčina). 

  

     Přihlášku je třeba doložit 

- prohlášením, že uchazeč splňuje podmínky uvedené v § 5 písm. a), e), f), g) 

  zákona, 

- dokladem o bezúhonnosti v originále ne starším tří měsíců, 

- 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 vystavený domovskou advokátní komorou, obsahující údaje o  

  oprávnění k poskytování právních služeb. Doklad nesmí být starší šesti měsíců, 

- dokladem o úhradě poplatku za uznávací zkoušku.  

  

Usnesením představenstva ČAK byl poplatek za uznávací zkoušku, stanoven ve výši 8.500 

Kč. Poplatek se platí v hotovosti v kanceláři Komory nebo bezhotovostní platbou na účet 

Komory č. 6724361001/2700   vedený u UniCredit Bank, KS: 308, VS: 8. 

  

Písemnou přihlášku k uznávací zkoušce podává uchazeč České advokátní komoře, Národní 

16, 110 00  Praha 1.  
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