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S t a n o v i s k o 

 

legislativního odboru České advokátní komory k otázce přípravy na advokátní zkoušku 

ve smyslu čl. 6 usnesení č. 1/1998 Věstníku 

 

 

 

Ustanovení § 31 zákona o advokacii říká, že advokát je povinen vytvářet takové 

pracovní podmínky, které advokátnímu koncipientovi umožní řádnou přípravu na povolání 

advokáta; advokátnímu koncipientovi musí být zejména umožněna účast na školeních 

pořádaných Komorou, řádná příprava na advokátní zkoušku, jakož i účast u advokátní 

zkoušky. Tato zákonná úprava povinností advokáta vůči advokátnímu koncipientovi ve vztahu 

k advokátní zkoušce je rozvedena na základě ustanovení § 53 odst. 1 písm. h) zákona 

o advokacii v usnesení č. 1/1998 Věstníku, o výchově advokátních koncipientů a dalším 

vzdělávání advokátů, ve znění pozdějších předpisů, kde čl. 6 upravuje výslovně povinnost 

advokáta umožnit advokátnímu koncipientovi přípravu na advokátní zkoušku v délce alespoň 

jednoho měsíce, jakož i účast u advokátní zkoušky; jedná-li se o advokátní zkoušku 

opakovanou, je advokát povinen umožnit koncipientovi přípravu na advokátní zkoušku v délce 

alespoň dvou týdnů. Jedná se tak o povinnost stanovenou stavovským předpisem na základě 

zmocňovacího ustanovení zákona o advokacii. 

 

Z pracovněprávního hlediska se přitom jedná o prohlubování kvalifikace, které bylo 

dříve upraveno v ustanovení § 126 odst. 2 zákoníku práce, na které čl. 6 usnesení č. 1/1998 

Věstníku odkazuje. Přestože je tento odkaz z důvodu zrušení předchozího zákoníku práce 

v současné době obsoletní, lze analogicky použít ustanovení § 230 odst. 3 stávajícího zákoníku 

práce, podle kterého účast na školení nebo jiných formách přípravy nebo studiu za účelem 

prohloubení kvalifikace se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda. 

 

Lze proto shrnout, že advokát je povinen umožnit advokátnímu koncipientovi 

přípravu na advokátní zkoušku v délce alespoň jednoho měsíce, jakož i účast u advokátní 

zkoušky, a to na základě čl. 6 usnesení č. 1/1998 Věstníku. Tato povinnost byla stanovena 

stavovským předpisem na základě ustanovení § 31 s použitím zmocňovacího ustanovení § 

53 odst. 1 písm. h) zákona o advokacii. Podle § 230 odst. 3 zákoníku práce se přitom jedná 

o formu prohlubování kvalifikace, která se považuje za výkon práce, za kterou přísluší 

advokátnímu koncipientovi mzda. 

 

 

 

V Praze dne 7. 10. 2009 

 

 

 


