USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY
č. 1/1998 Věstníku
ze dne 10. března 1998,
o výchově advokátních koncipientů a dalším vzdělávání advokátů
ve znění usnesení představenstva České advokátní komory č. 3/2003 Věstníku, usnesení
představenstva České advokátní komory č. 1/2007 Věstníku, usnesení představenstva České
advokátní komory č. 3/2014 Věstníku a usnesení představenstva České advokátní komory
č. 2/2018 Věstníku
Představenstvo České advokátní komory se usneslo podle § 44 odst. 4 písm. b) zákona
č. 86/1996 Sb., o advokacii (dále jen „zákon“) takto:
ČÁST I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Čl. 1
(1) Výchovou advokátního koncipienta (dále jen „koncipient“) se rozumí proces, v jehož
rámci koncipient získává znalosti a zkušenosti potřebné pro složení advokátní zkoušky a pro
výkon advokacie; výchova koncipienta je zaměřena jak na znalost právních předpisů, jakož i
schopnost jejich použití na konkrétní právní případ, tak i na osvojení si norem upravujících
povolání advokáta, především norem etických, tak, jak vyplývají zejména z právních a
stavovských předpisů.
(2) Za výchovu koncipienta odpovídá školitel (§ 38 odst. 2 zákona) a v rozsahu
stanoveném tímto usnesením Česká advokátní komora (dále jen „Komora“).
Čl. 2
Komora přispívá způsoby stanovenými tímto usnesením k dalšímu vzdělávání advokátů.
ČÁST II
VÝCHOVA KONCIPIENTŮ
Oddíl první
Výchova koncipientů zajišťovaná advokátem
Čl. 3
(1) Školitel je povinen koncipienta pečlivě vést a dohlížet na něj tak, aby získal znalosti
a osvojil si zkušenosti potřebné ke složení advokátní zkoušky a k výkonu advokacie, a to
především účastí koncipienta na poskytování právních služeb školitelem nebo jiným
advokátem, včetně zastupování školitele nebo jiného advokáta při jednotlivých úkonech
právní služby.
(2) Školitel pověřuje koncipienta takovými úkoly, které odpovídají jeho dosud získaným
znalostem a zkušenostem.
Čl. 4
(1) Koncipient je povinen řídit se pokyny školitele a plnit jednotlivé úkoly tak, aby byly
provedeny řádně a včas.

(2) Koncipient je v průběhu právní praxe povinen rozšiřovat si své znalosti a osvojovat si
zkušenosti potřebné pro výkon advokacie, a to zejména soustavným studiem právních
předpisů, ostatních pramenů práva, judikatury a odborné literatury; toto studium nesmí být na
úkor povinností souvisejících s právními službami podle odstavce 1.
Čl. 5
(1) Je-li to nezbytné pro dosažení účelu právní praxe, je koncipient, jehož pracovní poměr
trval déle než jeden rok, oprávněn se souhlasem školitele vykonat část právní praxe
nepřesahující celkem dobu šesti měsíců u jiného advokáta3). Za stejných podmínek může
koncipient vykonat jinou právní praxi u soudu, státního zastupitelství, notáře, patentového
zástupce, daňového poradce anebo tuzemského či zahraničního stálého rozhodčího soudu,
jiného tuzemského nebo zahraničního subjektu či orgánu.
(2) Pokud koncipient dočasně vykonává právní praxi u jiného advokáta, vykonává tento
advokát v přiměřeném rozsahu práva a povinnosti školitele.
(3) Koncipient je povinen informovat svého školitele v přiměřeném rozsahu o průběhu
právní praxe nebo jiné právní praxe podle odstavce 1.
----------------------------3)
Například § 43a zákoníku práce.

Čl. 6
Školitel je povinen vydat koncipientovi potvrzení o právní praxi. V potvrzení je školitel
povinen uvést délku koncipientské praxe, kterou u něj koncipient absolvoval a zhodnotit
výkon koncipientské praxe s ohledem na dosažení jejího účelu. Potvrzení o právní praxi je
koncipient povinen na žádost předložit Komoře.
Čl. 7
(1) Koncipient je povinen vést v průběhu právní praxe, včetně praxe podle čl. 4, záznamy
o všech významnějších úkonech právních služeb, kterých se zúčastnil nebo při kterých
zastupoval advokáta.
(2) Každý záznam podle odstavce 1 musí obsahovat datum úkonu a jeho stručný popis.
Oddíl druhý
Výchova koncipientů zajišťovaná Komorou
Čl. 8
Komora pořádá v rámci výchovy koncipientů
a) vstupní školení koncipientů (dále jen „školení“),
b) povinné semináře pro koncipienty (dále jen „povinné semináře“),
c) volitelné semináře pro koncipienty (dále jen „volitelné semináře“).
Čl. 9
Školení
(1) Školení je koncipient povinen se účastnit v prvním roce výkonu právní praxe.

(2) Školení je zaměřeno na seznámení koncipientů se základními principy výkonu
advokacie, včetně etiky výkonu advokacie, s právními a stavovskými předpisy upravujícími
výkon advokacie a se základními předpisy Evropské unie vztahujícími se k výkonu
advokacie.
(3) Školení je organizováno celostátně internátní formou v délce 2 až 3 školících dnů;
program a termíny konání školení schvaluje představenstvo Komory (dále jen
„představenstvo“).
(4) Program a termíny konání školení v každém kalendářním roce se vyhlašují ve
Věstníku České advokátní komory nejpozději do listopadu předcházejícího roku.
Čl. 10
Povinné semináře
(1) V průběhu výkonu právní praxe je koncipient povinen v každém roce trvání právní
praxe absolvovat povinné semináře pořádané Komorou zaměřené na problematiku
poskytování právních služeb a výkon advokacie, a to v rozsahu stanoveném tímto stavovským
předpisem.
(2) V průběhu prvého roku trvání právní praxe je koncipient povinen absolvovat
následující povinné semináře:
a) poskytování právních služeb v oblasti soukromého práva v rozsahu jednoho
seminárního dne,
b) obhajoba v trestním řízení v rozsahu jednoho seminárního dne,
c) poskytování právních služeb v oblasti veřejného práva v rozsahu jednoho
seminárního dne.
(3) V průběhu druhého roku trvání právní praxe je koncipient povinen absolvovat
následující povinné semináře:
a) poskytování právních služeb v oblasti soukromého práva v rozsahu jednoho
seminárního dne,
b) poskytování právních služeb v oblasti veřejného práva v rozsahu jednoho
seminárního dne,
c) organizace a správa advokacie, advokátní etika a advokátní dovednosti v rozsahu
jednoho seminárního dne.
(4) V průběhu třetího roku trvání právní praxe je koncipient povinen absolvovat
následující povinné semináře:
a) poskytování právních služeb v oblasti soukromého práva v rozsahu jednoho
seminárního dne,
b) obhajoba v trestním řízení v rozsahu jednoho seminárního dne,
c) organizace a správa advokacie, advokátní etika a advokátní dovednosti v rozsahu
jednoho seminárního dne.
(5) Místo a termíny povinných seminářů v každém kalendářním roce se uveřejňují na
webových stránkách Komory.
(6) Školícím místem koncipientů je zpravidla Praha nebo Brno.
(7) Koncipientovi může být útvarem odborné výchovy a vzdělávání kanceláře Komory
(dále jen „útvar odborné výchovy Komory“), pobočkou Komory v Brně nebo lektorem

uloženo, aby na povinném semináři přednesl ústní referát, připravil písemnou práci nebo se
za účelem ověření znalostí témat podrobil písemnému testu.
Čl. 10a
Volitelné semináře
(1) Koncipient je dále v průběhu výkonu právní praxe povinen absolvovat volitelné
semináře v rozsahu nejméně tří seminárních dnů podle vlastního výběru, a to zejména
s ohledem na předpokládané právní obory, ve kterých hodlá jako advokát poskytovat právní
služby.
(2) Volitelné semináře slouží k prohloubení znalostí, které koncipient získal
absolvováním povinných seminářů, případně k získání dalších znalostí a dovedností,
souvisejících s poskytováním právních služeb.
(3) Obsahové zaměření volitelných seminářů na příslušný kalendářní rok schvaluje
představenstvo; délka jednotlivého volitelného semináře nesmí přesáhnout pět seminárních
dnů.
(4) Pro organizaci volitelných seminářů se použijí ustanovení čl. 10 odst. 5 až 7 obdobně.
(5) Namísto volitelných seminářů může koncipient absolvovat i vzdělávací akce
pořádané Komorou pro advokáty (čl. 16), pokud svým obsahovým zaměřením odpovídají
zaměření volitelných seminářů. Útvar odborné výchovy umožní účast koncipientům na
vzdělávacích akcích pro advokáty, pokud to kapacitní možnosti příslušné akce umožňují;
účast koncipientů nesmí být na úkor účasti advokátů.
(6) Pokud koncipient prokáže, že v průběhu výkonu právní praxe absolvoval vzdělávací
akce, organizované jinými školícími zařízeními, včetně zahraničních, které svým obsahovým
zaměřením odpovídají zaměření volitelných seminářů, může mu Komora započítat
absolvování takové akce do doby stanovené pro absolvování volitelných seminářů podle
odstavce 1.
Čl. 11
(1) Koncipient, který nehodlá vykonat celou právní praxi z důvodu, že před jejím
zahájením vykonal jinou právní praxi, která je nebo může být uznána podle § 6 odst. 2
zákona8), je povinen zúčastnit se školení, povinných seminářů a volitelných seminářů
v rozsahu stanoveném předsedou Komory.
(2) Koncipient je povinen oznámit skutečnost, že nehodlá vykonat celou právní praxi,
nejpozději do jednoho měsíce od zápisu do seznamu advokátních koncipientů.
----------------------------8)

Například usnesení představenstva České advokátní komory č. 4/1997 Věstníku, o uznávání jiné právní
praxe jako praxe advokátního koncipienta v některých případech,
sdělení představenstva České advokátní komory k posuzování žádostí o umožnění vykonání advokátní
zkoušky nebo o zápis do seznamu advokátů, popřípadě seznamu advokátních koncipientů, zejména s
ohledem na rozhodování ve věcech uznání jiné právní praxe jako praxe advokátního koncipienta podle § 6
odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, které bylo oznámeno v částce 2/1997 Věstníku.

Čl. 12
(1) Neúčast koncipienta na školení, povinných seminářích v příslušném roce trvání právní
praxe a volitelných seminářích, nebo porušení povinností koncipienta podle čl. 11 odst. 2
může být posouzeno jako kárné provinění podle § 32 odst. 1 zákona.

(2) Řádná účast koncipienta na výchovných akcích uvedených v odstavci 1 je součástí
právní praxe, jakožto jedné z podmínek, které musí být splněny k tomu, aby koncipientovi
bylo Komorou umožněno složení advokátní zkoušky.
Nepovinné výchovné akce
Čl. 13
(1) Komora pořádá podle potřeby pro koncipienty další výchovné akce, a to zpravidla ve
formě jednodenních seminářů zaměřených na aktuální témata advokátní praxe; účast
koncipientů na těchto dalších výchovných akcích není povinná.
(2) Další výchovné akce jsou zpravidla pořádány na regionální úrovni z podnětu
regionálních zmocněnců Komory a za jejich organizační součinnosti.
Čl. 14
Vykazování účasti na výchovných akcích
(1) Účast koncipienta na výchovných akcích pořádaných Komorou podle tohoto usnesení
se zaznamená po skončení každé výchovné akce do „Výkazu o účasti koncipienta na
výchovných akcích pořádaných Českou advokátní komorou“ (dále jen „výkaz“). Vedoucí
školení účast koncipienta na povinné výchovné akci neuzná, pokud se koncipient během ní
dopustil závažného porušení kázně, spočívajícího zejména v neúčasti na části výchovné akce,
nesplnění povinnosti podle čl. 10 odst. 7 apod.
(2) Výkaz obsahuje jméno a příjmení, popřípadě akademický nebo vědecký titul
koncipienta a číslo, pod kterým je koncipient zapsán do seznamu koncipientů. Zápis do
výkazu podle odstavce 1 musí obsahovat označení výchovné akce, které se koncipient
zúčastnil, včetně data jejího konání, a podpis vedoucího školení nebo jiné jím pověřené
osoby, která zápis učinila; zápis může obsahovat i další údaje, například skutečnosti uvedené
v čl. 10 odst. 7 nebo v odstavci 1 věta druhá.
Čl. 15
Náklady výchovných akcí
(1) Náklady spojené s organizačním a lektorským zabezpečením školení, povinných
seminářů a volitelných seminářů nese Komora8a). Náhradu cestovních výdajů spojených
s účastí koncipienta na výchovných akcích podle věty první poskytuje koncipientovi advokát
podle pracovněprávních předpisů.
(2) Komora nenese náklady nepovinných výchovných akcí a náklady výchovných akcí,
kterých se koncipient účastní namísto volitelných seminářů (čl. 10a odst. 5 a 6).
----------------------------8a)

Čl. 2 odst. 1 písm. a) usnesení sněmu č. 7/2005 Věstníku, o fondu České advokátní komory pro vzdělávání
advokátních koncipientů a o změně usnesení sněmu č. 5/1999 Věstníku, o sociálním fondu České advokátní
komory.

ČÁST III
DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ
Čl. 16
(1) Komora přispívá k dalšímu vzdělávání advokátů zejména vydáváním časopisu a
odborných publikací, pořádáním vzdělávacích akcí k aktuálním otázkám advokátní praxe a
poskytováním služeb knihovny Komory.
(2) Komora pořádá podle potřeby pro advokáty, popřípadě i pro širší právnickou
veřejnost vzdělávací akce k aktuálním otázkám advokátní praxe, a to zpravidla ve formě
jednodenních přednášek nebo seminářů. Vzdělávací akce mohou být spojeny se společenským
setkáním advokátů, popřípadě i širší právnické veřejnosti. Vzdělávací akce jsou zpravidla
pořádány z podnětu regionálních zmocněnců Komory a za jejich organizační součinnosti.
(3) Podrobnosti o službách knihovny Komory upravuje její knihovní řád.
ČÁST IV
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
Společné ustanovení
Čl. 17
Koncipient je povinen přiložit k žádosti o umožnění vykonání advokátní zkoušky mimo
dokladů stanovených advokátním zkušebním řádem9) i záznamy podle čl. 7 a výkaz podle
čl. 14 nebo jejich úředně ověřené kopie.
----------------------------9)

§ 4 odst. 2 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro
advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád).

Přechodná ustanovení
Čl. 18
(1) Výchova koncipientů, kteří dovrší třetí rok právní praxe do 30. června 1999, se
dokončí podle dosavadního stavovského předpisu (čl. 19).
(2) Účast na povinných výchovných akcích podle dosavadního stavovského předpisu se
pro účely tohoto usnesení považuje za účast na povinných výchovných akcích podle čl. 9 až
11.
Závěrečná ustanovení
Čl. 19
Zrušuje se čl. 9 usnesení představenstva České advokátní komory č. 5/1997 Věstníku,
o převzetí některých předpisů přijatých Českou advokátní komorou a Komorou komerčních
právníků České republiky do 30. června 1996 jako stavovských předpisů podle zákona
č. 85/1996 Sb., o advokacii10).
----------------------------10)

Tímto ustanovením bylo převzato jako stavovský předpis podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii,
usnesení představenstva bývalé České advokátní komory ze dne 11. června 1991, o výchově advokátních
koncipientů a dalším vzdělávání advokátů.

Čl. 20
Toto usnesení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1999.
JUDr. Karel Čermák, v. r.
předseda
České advokátní komory

Přechodná ustanovení novel:
Usnesení představenstva ČAK č. 4/2007 Věstníku
Čl. II
Přechodná ustanovení
Výchova advokátních koncipientů, zapsaných do seznamu advokátních koncipientů přede
dnem účinnosti tohoto usnesení, se dokončí podle usnesení představenstva České advokátní
komory č. 1/1998 Věstníku, o výchově advokátních koncipientů a dalším vzdělávání advokátů
(dále jen „usnesení o výchově“), ve znění tohoto usnesení, s tím, že
a) absolvování celostátního vstupního školení podle dosavadní úpravy se považuje za
absolvování vstupního školení advokátních koncipientů podle čl. 9 usnesení
představenstva České advokátní komory č. 1/1998 Věstníku, o výchově advokátních
koncipientů a dalším vzdělávání advokátů, ve znění tohoto usnesení;
b) absolvování povinných oblastních seminářů, popřípadě nepovinných vzdělávacích akcí
podle dosavadní úpravy se započítá v rozsahu skutečně absolvovaných seminárních dnů
jako absolvování povinných anebo volitelných seminářů pro advokátní koncipienty podle
čl. 10 a 10a usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1998 Věstníku, o
výchově advokátních koncipientů a dalším vzdělávání advokátů, ve znění tohoto
usnesení.

Usnesení představenstva ČAK č. 3/2014 Věstníku
Čl. II
Přechodná ustanovení
Výchova advokátních koncipientů zapsaných do seznamu advokátních koncipientů
přede dnem účinnosti tohoto usnesení se dokončí podle usnesení představenstva České
advokátní komory č. 1/1998 Věstníku, ve znění tohoto usnesení s tím, že advokátní koncipient
je povinen absolvovat povinné semináře v následujícím rozsahu, který odpovídá délce jeho
právní praxe, včetně jiné právní praxe uznané podle § 6 odst. 2 zákona:
a) advokátní koncipient, který ke dni účinnosti tohoto usnesení nevykonal více jak šest
měsíců právní praxe, včetně jiné právní praxe uznané podle § 6 odst. 2 zákona, je
povinen absolvovat semináře podle čl. 10 odst. 2 až 4 usnesení č. 1/1998 Věstníku,
ve znění tohoto usnesení,
b) advokátní koncipient, který ke dni účinnosti tohoto usnesení nevykonal více jak
osmnáct měsíců právní praxe, včetně jiné právní praxe uznané podle § 6 odst. 2
zákona, je povinen absolvovat semináře podle čl. 10 odst. 3 a 4 usnesení č. 1/1998
Věstníku, ve znění tohoto usnesení,
c) advokátní koncipient, který ke dni účinnosti tohoto usnesení vykonal více jak
osmnáct měsíců právní praxe, včetně jiné právní praxe uznané podle § 6 odst. 2
zákona, je povinen absolvovat semináře podle čl. 10 odst. 4 usnesení č. 1/1998
Věstníku, ve znění tohoto usnesení.

Usnesení představenstva ČAK č. 2/2018 Věstníku
Čl. II
Přechodné ustanovení
Sdružení, společnost nebo zahraniční společnost nahlásí osobu školitele pro advokátní
koncipienty, jejichž pracovní poměr vznikl před 1. 9. 2017, do jednoho měsíce ode dne
účinnosti tohoto předpisu.

Účinnost:
Usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1998 Věstníku, o výchově
advokátních koncipientů a dalším vzdělávání advokátů, bylo vyhlášeno v částce 1/1998
Věstníku, rozeslané dne 24. března 1998; nabylo účinnosti dnem 1. ledna 1999.
Změny:
1. Usnesení představenstva České advokátní komory č. 3/2003 Věstníku, kterým se mění
usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1998 Věstníku, o výchově advokátních
koncipientů a dalším vzdělávání advokátů, bylo vyhlášeno v částce 2/2003 Věstníku, rozeslané
dne 29. srpna 2003; nabylo účinnosti třicátým dnem po vyhlášení, tj. dnem 28. září 2003.
2. Usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/2007 Věstníku, kterým se mění
usnesení představenstva ČAK č. 1/1998 Věstníku, o výchově advokátních koncipientů a dalším
vzdělávání advokátů, ve znění pozdějších předpisů, bylo vyhlášeno v částce 1/2007 Věstníku,
rozeslané dne 14. června 2007; nabylo účinnosti dnem 1. září 2007.
3. Usnesení představenstva České advokátní komory č. 3/2014 Věstníku, kterým se mění
usnesení představenstva ČAK č. 1/1998 Věstníku, o výchově advokátních koncipientů a dalším
vzdělávání advokátů, ve znění pozdějších předpisů, bylo vyhlášeno v částce 3/2014 Věstníku,
rozeslané dne 13. listopadu 2014; nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.
4. Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/2018 Věstníku, kterým se mění
usnesení představenstva ČAK č. 1/1998 Věstníku, o výchově advokátních koncipientů a dalším
vzdělávání advokátů, ve znění pozdějších předpisů, bylo vyhlášeno v částce 1/2018 Věstníku,
rozeslané dne 31. května 2018; nabývá účinnosti dnem 30. června 2018.

