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Informace k provádění advokátních zkoušek 
 

 

Podmínkám uvedeným v § 5 písm. a) až d) zákona odpovídá ten, kdo prokáže, že  

 

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

- získal vysokoškolské vzdělání v rámci magisterského studijního programu   v oblasti práva 

studiem na vysoké škole v České republice nebo získal vzdělání v oblasti práva na vysoké škole 

v zahraničí, pokud tak stanoví mezinárodní   smlouva, kterou je Česká republika vázána, anebo 

je toto vzdělání uznáno podle   zvláštních právních předpisů (§ 5 písm. b) zákona), 

- vykonával po dobu alespoň tří let právní praxi jako advokátní koncipient   (§ 5 písm. c) 

zákona),  

  
Za praxi advokátního koncipienta se pokládá též praxe soudce, prokurátora, státního zástupce, státního arbitra, 

státního notáře, notáře, justičního čekatele, právního čekatele prokuratury, arbitrážního čekatele, právního čekatele 

státního zastupitelství, notářského kandidáta a notářského koncipienta, exekutora, exekutorského kandidáta a 

exekutorského koncipienta, soudce Ústavního soudu, asistenta Ústavního soudu nebo Nejvyššího soudu anebo 

Nejvyššího správního soudu. Komora může uznat za právní praxi advokátního koncipienta i jinou právní praxi (§ 

6 odst. 2 zákona). 

 

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

  

Advokátní zkouškou se prověřují znalosti z ústavních předpisů České republiky, z práva 

veřejného i soukromého včetně schopností výkladu a použití právních předpisů na konkrétní 

případ, jakož i znalosti stavovských předpisů. Advokátní zkoušku lze vykonat v jazyce českém 

nebo slovenském (§ 54 odst. 1 zákona).  

 

Advokátní zkoušku vykoná uchazeč v těchto oborech: 

 

a) ústavní a správní právo, 

b) trestní právo, 

c) občanské, rodinné a pracovní právo, 

d) obchodní právo, 

e) předpisy upravující poskytování právních služeb. 

 

Při ústní části zkoušky se u uchazeče zjišťuje též základní znalost práva Evropských 

společenství a Evropské unie a orientace v základních pramenech mezinárodního práva. 

Zkouška sestává z písemné části a ústní části. 

   

Písemná část zkoušky se koná ve třech po sobě jdoucích dnech z oborů trestní právo, 

občanské, rodinné a pracovní právo a obchodní právo. 

 

Písemná část zkoušky spočívá ve vypracování zadané písemné práce na základě obsahu 

soudních či jiných spisů, popřípadě na podkladě písemné skutkové informace. Zadaným 

úkolem může být zejména vypracování návrhu na zahájení řízení, opravného prostředku, 

skutkového a právního rozboru nebo vyjádření, textu obhajovací řeči v trestní věci nebo 

závěrečného návrhu v řízení občanskoprávním, sepsání listiny, zpracování právního posudku. 
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Uchazeč je oprávněn použít v průběhu písemné části zkoušky sbírky právních a jiných 

předpisů, sbírky soudních nebo jiných rozhodnutí a časopiseckou nebo knižní právnickou 

literaturu. 

 

Doba trvání písemné části zkoušky nesmí přesáhnout osm hodin. 

     

Ústní část zkoušky se koná v jednom dni s odstupem nejméně jednoho a nejdéle dvou týdnů 

od skončení písemné části zkoušky, a to ze všech výše uvedených oborů. Ústní část zkoušky 

může vykonat pouze uchazeč, který vykonal písemnou část zkoušky.    

 

Ústní část zkoušky je zaměřena zejména na ověření schopností uchazeče aplikovat při výkonu 

advokacie právní nebo jiné předpisy. Nahlížet do shora uvedených pomůcek může uchazeč 

v průběhu ústní části zkoušky jen se souhlasem zkoušejícího. Ústní část zkoušky se koná před 

pětičlenným senátem ustanoveným z členů zkušební komise pro advokátní zkoušky, jemuž 

předsedá člen určený pro obor předpisy upravující poskytování právních služeb.  

 

Doba trvání ústní části zkoušky každého uchazeče nesmí přesáhnout dvě hodiny. 

 
Česká advokátní komora vydává seznam právních předpisů, jejichž znalost je u zkoušky vyžadována, a to 

s rozlišením předpisů, kde je vyžadována znalost podrobná a předpisů, u nichž postačí znalost obecná. Tento 

seznam předpisů zašle předseda zkušební komise uchazečům, kteří splňují podmínky pro vykonání zkoušky, 

současně s vyrozuměním o datu a místu konání zkoušky a o jejím časovém rozvrhu nejméně čtyři týdny přede 

dnem, kdy se zkouška koná. Ve vyrozumění sdělí i jména členů senátu s poučením, že proti členům senátu má 

uchazeč právo vznést námitku podjatosti.  

 

 

Žádost o umožnění vykonat advokátní zkoušky (viz formulář) 

 

Žádost o umožnění vykonání advokátní zkoušky musí obsahovat  

 

- termín zkoušky, na který se uchazeč přihlašuje, 

- jméno, příjmení, datum narození, reg. koncipientské číslo uchazeče,  

- korespondenční adresu pro převzetí poštovních zásilek, telefonické spojení  

 

Žádost je třeba doložit: 

 

- potvrzením advokáta, u něhož je jako advokátní koncipient doposud v pracovním   poměru, 

že do konce zákonné koncipientské praxe u něj zůstává v pracovním   poměru, 

- potvrzením o účasti na výchově advokátních koncipientů (viz usnesení představenstva č. 

1/1998 Věstníku ČAK o výchově advokátních koncipientů, 

- záznamy o významnějších úkonech právních služeb, kterých se koncipient   zúčastnil nebo při 

kterých zastupoval advokáta (viz usnesení představenstva ČAK   č. 1/1998 Věstníku ČAK), 

- výpisem z rejstříku trestů v originále ne starším tří měsíců, 

- dokladem o úhradě poplatku za advokátní zkoušku 
  

 

 

Usnesením představenstva ČAK č. 2/2004 Věstníku ČAK byl poplatek za advokátní zkoušku 

stanoven ve výši 8 500 Kč. Poplatek se platí bezhotovostně na účet ČAK  

č. 6724361001/2700 vedený u UniCredit Bank, KS: 308, VS: registrační pětimístné číslo 

koncipienta (ostatní uvedou číslo 8) nebo v hotovosti do pokladny kanceláře ČAK:   

po – pá: 8.00 – 12:00.  
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Žádost o uznání jiné právní praxe 

 

Uchazeči, u nichž koncipientská praxe nedosáhla doby alespoň tří let, ale kteří vykonávali jinou 

právní praxi a hodlají Komoru požádat o uznání této jiné právní praxe za právní praxi 

advokátního koncipienta, musí současně se žádostí o vykonání advokátní zkoušky předložit 

žádost o uznání jiné právní praxe za praxi advokátního koncipienta. Tato žádost je součástí 

přihlášky k advokátní zkoušce (§ 6 odst. 2 a 3 zákona).  

 

Podle Sdělení představenstva ČAK uveřejněného v Části oznamovací Věstníku ČAK částka 

1/2006 Komora může uznat za právní praxi advokátního koncipienta i jinou právní praxi 

vykonanou po získání předepsaného vzdělání, jestliže advokátní koncipient za jejího trvání 

získal zkušenosti a znalosti potřebné pro výkon advokacie. Takovou právní praxi lze uznat 

v rozsahu nejvýše jednoho roku, a to za podmínky, že v posledních třech letech před podáním 

žádosti o uznání jiné právní praxe vykonal aspoň dvouletou právní praxi advokátního 

koncipienta, v jejímž průběhu absolvoval povinné výchovné akce organizované Komorou. Na 

uznání jiné právní praxe nemá koncipient nárok. 

 

Při rozhodování ve věcech uznání jiné právní praxe vychází Komora především z podkladů 

předložených žadatelem. Může požádat o jejich doplnění nebo může podklady získat i sama.  

 

Žádost o uznání jiné právní praxe za praxi advokátního koncipienta musí být doložena 

potvrzením zaměstnavatele o přesné době konání této jiné právnické činnosti a její pracovní 

náplni. 

 

Písemnou žádost o umožnění vykonat advokátní zkoušky podává uchazeč České advokátní 

komoře, Národní tř. 16, 110 00 Praha 1.  Termíny advokátních zkoušek vyhlašuje předseda 

zkušební komise ve Věstníku ČAK a na webových stránkách České advokátní komory. 

 

 

 
Dotazy, na které jste nenašli odpovědi na www stránkách, zodpoví pracovnice odboru výchovy                              

a vzdělávání – zkoušky advokátní, zkoušky způsobilosti a zkoušky uznávací:  

 

paní Adriána Markeševičová, tel. č.: 273 193 255, e-mail: markesevicova@cak.cz      

 

paní Soňa Krečmarová, tel. č.: 273 193 252, e-mail: krečmarova@cak.cz 

 

 


