
PŘIHLÁŠKA K PÍSEMNÉMU TESTU ADVOKÁTNÍ ZKOUŠKY  
 

Přihlášku vyplňte a spolu s povinnými přílohami předejte na podatelnu ČAK nebo zašlete na dodejku na 

adresu: Česká advokátní komora, Národní třída 16, 110 00, Praha 1. 
 
 

I. PREFEROVANÉ MÍSTO KONÁNÍ TESTU: PRAHA / BRNO 

II. PREFEROVANÝ TERMÍN TESTU:  ................................ 

 

III. ŽADATEL: 

Titul, Jméno, Příjmení  

Datum narození  

Místo narození v 

Evidenční číslo koncipienta  

Emailová adresa (pro doručení pokynů k platbě)  

Adresa pro doručování  

Aktuální telefonní kontakt  

Platbu uhradím sám/sama ANO /   NE     

V případě NE, uveďte jméno a fakturační údaje plátce  

K písemnému testu se hlásím poprvé ANO /   NE     

V případě NE, uveďte datum posledního vstupního testu  

V minulosti jsem byl přihlášen k advokátní zkoušce ANO /   NE     

V případě ANO, uveďte termín poslední advokátní zkoušky  
 

IV. ŠKOLITEL (u něhož je doposud vykonávána praxe advokátního koncipienta) 

Titul, Jméno, Příjmení  

Název a adresa advokátní kanceláře  

Kontakt na školitele nebo do advokátní kanceláře  

Email školitele nebo advokátní kanceláře  
 

V. PRÁVNÍ PRAXE 

A) Právní praxe advokátního koncipienta dle § 5 odst. 1 písm. c) zákona o advokacii (od – do)1):     
 
 

 
B) Praxe uznatelná ze zákona za praxi advokátního koncipienta dle § 6 odst. 2 zákona o advokacii (od – 
do)2):     
 
 

 
C) Žádám o uznání jiné právní praxe dle § 6 odst. 2 a 3 a zákona o advokacii (od – do):     
 
  

 

V případě uznání jiné právní praxe ze zákona nebo v případě žádosti o uznání jiné právní praxe je potřeba 

doložit potvrzení zaměstnavatele/ů o přesné době trvání této praxe a popis její pracovní náplně na 

samostatné příloze. 
 

 

 

Datum:                     Podpis žadatele: 

 

 



POVINNÉ PŘÍLOHY: 

1. Potvrzení školitele o délce právní praxe advokátního koncipienta3). 

2. Vyplněný výkaz o účasti na všech vzdělávacích akcích pro koncipienty (originál nebo ověřená kopie). 

3. Záznamy o významnějších úkonech právních služeb, kterých se advokátní koncipient zúčastnil nebo 

při kterých zastupoval advokáta (viz vzory na webu ČAK). 

4. Originál výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců). 

5. Uchazeč, který není advokátním koncipientem (nemá evidenční číslo ČAK) doloží ověřené kopie 

dokladů o získání vysokoškolského vzdělání v oboru právo4). 

6. V případě žádosti o uznání jiné právní praxe nebo v případě praxe započitatelné ze zákona je 

zapotřebí doložit potvrzení zaměstnavatele/ů o přesné době trvání této praxe a popis její pracovní 

náplně5). 

 

ÚHRADA POPLATKU ZA VYKONÁNÍ PÍSEMNÉHO TESTU: 

Po zpracování Vaší žádosti Vám budou na uvedený e-mail zaslány pokyny pro uhrazení poplatku. 
Poplatek za písemný vstupní test činí 2.000 Kč. Pokud poplatek ve stanovené lhůtě neuhradíte, k 
podané přihlášce se nepřihlíží.  
 

 

 

Poznámky pod čarou: 

1) Požadavek 3 let praxe musí být splněn nejpozději ke dni podání přihlášky na písemný test. Do doby právní 

praxe se započítává dovolená na zotavenou. V případě překážek v práci na straně koncipienta nebo omluvené 

nepřítomnosti (rodičovská dovolená) se do doby trvání praxe započítává nejvýše 70 pracovních dnů v každém 

roce jejího trvání. 

2) 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 soudce Ústavního 

soudu nebo Nejvyššího soudu anebo Nejvyššího správního soudu, asistenta Veřejného ochránce práv, 

asistenta soudce a asistenta státního zástupce, činnost zaměstnance Ministerstva spravedlnosti, který získal 

vysokoškolské vzdělání v oboru právo požadované podle § 37 odst. 1 písm. b), a který se samostatně podílí 

na tvorbě návrhů obecně závazných právních předpisů, činnost zaměstnance Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových, který  jedná v řízeních před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními 

úřady a jinými orgány ve věcech uvedených v § 16 odst. 2 zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových; Komora může uznat za právní praxi advokátního koncipienta i jinou právní 

praxi. 

3) Toto potvrzení vydává ten advokát, u něhož je advokátní koncipient v době podání přihlášky k advokátní 

zkoušce v pracovním poměru, a to i v případě, kdy, již byla splněna požadovaná délka koncipientské praxe.  

4) Vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu dokládají ti, kteří nebyli a nejsou zapsáni v seznamu advokátních 

koncipientů ČAK a žádají o složení advokátní zkoušky na základě § 6 odst. 2 zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii, 

ve znění pozdějších předpisů. 

5)Uveďte označení zaměstnavatele, funkční zařazení a podrobný popis pracovní činnosti.  Podle sdělení 

představenstva ČAK ze dne 13. 12. 2005, kterým se stanoví zásady pro posuzování žádostí o zápis do seznamu 

advokátních koncipientů, o umožnění vykonání advokátní zkoušky a o zápis do seznamu advokátů z hlediska 

požadavků stanovených zákonem, může Komora uznat za právní praxi advokátního koncipienta i jinou právní 

praxi vykonávanou po získání předepsaného vzdělání, jestliže advokátní koncipient získal za jejího trvání 

zkušenosti a znalosti potřebné pro výkon advokátní činnosti u nás i v zahraničí. Takovou právní praxi lze však 

uznat v rozsahu nejvýše jednoho roku za podmínky, že v posledních třech letech před podáním žádosti žadatel 

vykonal alespoň dvouletou právní praxi advokátního koncipienta, v jejímž průběhu absolvoval veškeré 

povinné výchovné akce organizované Komorou. Na uznání jiné právní praxe za právní praxi advokátního 

koncipienta nemá žadatel právní nárok. 


