Informace pro uchazeče o advokátní zkoušku
S účinností od 1. 7. 2019 se změnil systém advokátních zkoušek, a to v návaznosti na novelu
advokátního zkušebního řádu provedenou vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 219/2018 Sb.,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád
pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění pozdějších předpisů.
S ohledem na přechodná ustanovení citované vyhlášky došlo ke vzniku dvou režimů – dosavadního
a nového.
Uchazeči, kteří podali přihlášku před 1. 7. 2019 (tedy do 30. 6.2019 včetně), složí advokátní
zkoušku podle dosavadního systému, a to bez ohledu na to, zda jde o přihlášku k první
advokátní zkoušce nebo ke zkoušce opakované. Pokud se však této zkoušky z jakéhokoli
důvodu nezúčastní, vykonají zkoušku již podle nového systému.
Uchazeči, kteří podali přihlášku po 30. 6. 2019 (tedy 1. 7. 2019 a později) složí zkoušku již
podle nového systému, tedy podle advokátního zkušebního řádu ve znění vyhlášky č. 219/2018
Sb.
1. Části advokátní zkoušky dle nového systému
Advokátní zkouška má tři samostatné části – písemný test, písemnou část a ústní část. Složení
písemného testu je podmínkou pro účast uchazeče na písemné a ústní části advokátní zkoušky.
2. Písemný test
Přihlášku na písemný test podává uchazeč písemně; formulář přihlášky je ke stažení na webových
stránkách Komory (Pro koncipienty/Zkoušky a sliby/Advokátní zkoušky).
Přihlášku může podat uchazeč až po získání tříleté právní praxe advokátního koncipienta – viz
§ 7 odst. 1 písm. a) zákona o advokacii.
Pokud uchazeč žádá o uznání jiné právní praxe, je součástí přihlášky také žádost o uznání této praxe.
Na uznání jiné právní praxe není právní nárok. Podrobnosti uznání jiné právní praxe za právní praxi
advokátní koncipienta stanoví Sdělení představenstva ČAK. 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.
Veškeré přílohy, které je uchazeč povinen předložit společně s přihláškou a které jsou její nedílnou
součástí, jsou uvedeny v pokynech pro vyplnění přihlášky.
Uchazeč vykoná písemný test v termínu stanoveném Komorou. Předběžné termíny testů
uveřejňuje Komora na webových stránkách. Konkrétní termín konání písemného testu se uchazeč
dozví v pozvánce, kterou mu komora zašle po zaplacení poplatku. Údaje nezbytné k uhrazení
poplatku se uchazeč dozví z pokynů k platbě, které mu Komora zašle elektronicky na adresu
uvedenou v přihlášce. Výše poplatku je stavovským předpisem stanovena na 2.000 Kč.
Preferovaný způsob úhrady poplatku je bankovním převodem nebo poštovní poukázkou, případně
hotovostním vkladem u kterékoli pobočky UniCredit Bank; osobní úhrada na pokladně v sídle
Komory je sice možná, ale může prodloužit dobu zaslání pozvánky na písemný test.
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Komora je povinna umožnit uchazeči složení písemného testu nejpozději do 9 měsíců (§ 7 odst. 1
zákona o advokacii), což je však nejzazší zákonný termín. Podle § 4a odst. 1 advokátního
zkušebního řádu pozve Komora uchazeče, který splňuje zákonné podmínky, k vykonání testu
nejpozději do 4 měsíců po podání přihlášky. V praxi bude mezi podáním přihlášky k písemnému
testu (resp. zaplacení poplatku) a konáním testu rozmezí cca dvou měsíců, neboť písemné testy
se budou konat nejméně jednou za dva měsíce.
Podrobnosti o konání písemného testu uvádí § 4a a násl. advokátního zkušebního řádu.
Nedostaví-li se uchazeč bez omluvy k písemnému testu, platí, že od písemného testu odstoupil.
Omluví-li uchazeč bez zbytečného odkladu svou nepřítomnost závažnými zdravotními, pracovními
nebo jinými důvody, poplatek za písemný test se nevrací, ale je považován za poplatek za písemný
test v jiném termínu, pokud se uchazeč přihlásí ke zkoušce nejpozději ve lhůtě 6 měsíců
od původního termínu. Pokud tak neučiní nebo omluví-li se uchazeč i z dalšího termínu písemného
testu, poplatek za písemný test propadá. Opakované omluvy jsou tedy vyloučeny (§ 4b odst. 3
advokátního zkušebního řádu).
Výsledky písemného testu se dozví uchazeč namístě; krom toho budou zveřejněny na webových
stránkách Komory, a to ve lhůtě 10 dnů ode dne vykonání testu.
Uchazeč, který u písemného testu neuspěl, se může kdykoli přihlásit novou přihláškou.
3. Písemná a ústní část advokátní zkoušky
Přihlášku k písemné a ústní části advokátní zkoušky může podat pouze uchazeč, který složil
písemný test. Lhůta pro podání přihlášky je 6 měsíců od vykonání testu. Kdo přihlášku ve
stanovené lhůtě nepodá, bude muset znovu skládat písemný test. Formulář přihlášky je ke stažení
na webových stránkách Komory (Pro koncipienty/Zkoušky a sliby/Advokátní zkoušky).
Termíny písemné a ústní části advokátní zkoušky uveřejňuje Komora ve Věstníku a na webových
stránkách. Poplatek za písemnou a ústní část advokátní zkoušky stanoví stavovský předpis ve výši
8.000 Kč; uchazeč je povinen jej uhradit nejpozději do 1 týdne od podání přihlášky. Preferovaný
způsob úhrady poplatku je bankovním převodem nebo poštovní poukázkou, případně hotovostním
vkladem u kterékoli pobočky UniCredit Bank; osobní úhrada na pokladně v sídle Komory je sice
možná, ale může prodloužit dobu zaslání pozvánky na písemnou a ústní část advokátní zkoušky.
Podrobnosti o hrazení poplatku jsou uvedeny v pokynech pro vyplnění přihlášky.
Pozvánku na písemnou a ústní část advokátní zkoušky obdrží uchazeč nejméně čtyři týdny přede
dnem, kdy se zkouška koná. Současně s pozvánkou obdrží uchazeč jména členů senátu s poučením,
že proti členům senátu má právo vznést námitku podjatosti. Tuto námitku je uchazeč povinen zaslat
komoře bez zbytečného odkladu. O vyloučení člena senátu rozhodne předseda zkušební komise;
je-li člen senátu vyloučen, ustanoví předseda zkušební komise nového člena senátu.
Písemná část zkoušky se koná ve třech po sobě jdoucích dnech. Čas na vypracování zadané písemné
práce je v každém dni maximálně 6 hodin. Podrobnosti stanoví § 6 advokátního zkušebního řádu.
Ústní část zkoušky může vykonat pouze uchazeč, který vykonal písemnou část zkoušky. Koná se
v jednom dni s odstupem nejméně jednoho a nejdéle dvou týdnů od skončení písemné části
zkoušky. Doba trvání ústní části zkoušky každého uchazeče nemá přesáhnout 90 minut. Podrobnosti
stanoví § 7 advokátního zkušebního řádu.
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4. Výsledky advokátní zkoušky
Výsledek zkoušky oznámí předseda senátu uchazečům bezprostředně po poradě senátu v den
konání ústní části zkoušky. Uchazeč je hodnocen v jednotlivých oborech prospěchovými stupni
„prospěl výtečně“, „prospěl“ nebo „neprospěl“. Advokátní zkoušku složí ten uchazeč, který byl ve
všech pěti oborů hodnocen nejméně prospěchovým stupněm „prospěl“. Celkový výsledek zkoušky
hodnotí senát prospěchovými stupni „advokátní zkoušku složil výtečně“, „advokátní zkoušku
složil“ nebo „advokátní zkoušku nesložil.“ Prospěchovým stupněm „advokátní zkoušku složil
výtečně“ lze hodnotit pouze uchazeče, který byl hodnocen prospěchovým stupněm „prospěl
výtečně“ alespoň ve 4 oborech; to neplatí, pokud uchazeč zkoušku opakoval.
5. Důsledky odstoupení nebo vyloučení uchazeče
Uchazeč, který kdykoliv po zahájení písemné části zkoušky od zkoušky odstoupil nebo který byl
ze zkoušky vyloučen, je vždy ohodnocen prospěchovým stupněm „advokátní zkoušku nesložil“.
Nedostaví-li se uchazeč, který vykonal písemnou část zkoušky, k ústní části zkoušky, platí, že od
zkoušky odstoupil.
6. Omluva neúčasti u písemné a ústní části advokátní zkoušky
Jsou-li pro to důvody hodné zvláštního zřetele, může zkušební senát rozhodnout o tom, že uchazeč,
který vykonal písemnou část zkoušky, avšak nedostavil se k ústní části zkoušky, je oprávněn
vykonat ústní část zkoušky v nejblíže následujícím termínu (§ 8 odst. 4 advokátního zkušebního
řádu). Obdobně totéž platí pro uchazeče, který ze závažných důvodů nevykonal písemnou část
zkoušky; omluví-li bez zbytečného odkladu svou nepřítomnost závažnými zdravotními,
pracovními nebo jinými důvody, může zkušební senát rozhodnout o tom, že uchazeč je
oprávněn vykonat písemnou a ústní část v nejblíže následujícím termínu (§ 8 odst. 4 advokátního
zkušebního řádu). Důvody nepřítomnosti je uchazeč povinen doložit. Zkušební senát důvody
nepřítomnosti posoudí s ohledem na jejich závažnost; uchazeč, jehož důvody nepřítomnosti
u zkoušky byly posouzeny jako závažné, vykoná advokátní zkoušku v nejblíže následujícím
termínu (tzn. nová přihláška se nepodává, uchazeč je na základě přechozí přihlášky obeslán
pozvánkou s novým termínem advokátní zkoušky). V případě, že omluva nepřítomnosti u zkoušky
nebo její zdůvodnění (doložení důvodů) dojde Komoře až po skončení ústní části advokátních
zkoušek v daném termínu, je oprávněn učinit rozhodnutí obdobně dle § 8 odst. 4 advokátního
zkušebního řádu předseda zkušební komise; rozhodnutím o důvodnosti omluvy se automaticky ruší
případné rozhodnutí zkušebního senátu o tom, že uchazeč advokátní zkoušku nesložil, protože se
k ústní části zkoušky nedostavil.
7. Opakování advokátní zkoušky
Uchazeč, který u advokátní zkoušky neprospěl z 1 oboru, může podat písemnou žádost o její
opakování; formulář přihlášky k opakované zkoušce je ke stažení na webových stránkách Komory
(Pro koncipienty/Zkoušky a sliby/Advokátní zkoušky).
Podmínkou vykonání opakované zkoušky je uhrazení poplatku ve výši 8.000 Kč, který musí být
uhrazen do 1 týdne po podání přihlášky.
Opakovanou zkoušku vykoná uchazeč pouze v tom oboru, ve kterém při předchozí zkoušce
neprospěl; uchazeč vykoná ústní část zkoušky vždy, písemnou část zkoušky pouze v případě, že
opakuje obor, ze kterého se skládá písemná část. Opakovanou zkoušku lze vykonat pouze v
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termínu stanoveném Komorou. Předseda zkušební komise vyrozumí uchazeče o konání písemné
a ústní části zkoušky a o jejím časovém rozvrhu nejméně čtyři týdny přede dnem, kdy se zkouška
koná. Současně s pozvánkou uchazeči obdrží jména členů senátu s poučením, že proti členům
senátu mají právo vznést námitku podjatosti (viz výše). Uchazeč, který u opakované zkoušky
neprospěl, již nemůže advokátní zkoušku znovu opakovat. Může však podat přihlášku k nové
advokátní zkoušce (samozřejmě včetně písemného testu), avšak nejdříve po uplynutí 6 měsíců od
termínu opakované zkoušky.
Uchazeč, který u advokátní zkoušky neprospěl ze 2 a více oborů, nemůže advokátní zkoušku
opakovat a musí vykonat celou advokátní zkoušku znovu (včetně písemného testu). K nové
advokátní zkoušce se může přihlásit nejdříve po uplynutí 6 měsíců od posledního termínu ústní části
zkoušky, kterou vykonal.
8. Příprava a účast na advokátní zkoušku
Advokát – zaměstnavatel je povinen umožnit advokátnímu koncipientovi účast na výchovných
akcích pořádaných Komorou, jakož i přípravu na advokátní zkoušku v délce alespoň jednoho
měsíce a účast u advokátní zkoušky; jedná-li se o advokátní zkoušku opakovanou, je advokát
povinen umožnit advokátnímu koncipientovi přípravu na advokátní zkoušku v délce alespoň dvou
týdnů (čl. 15 odst. 5 etického kodexu). To samé platí obdobně pro advokátní společnosti
a zahraniční společnosti zaměstnávající advokátní koncipienty. Pokud jde o okamžik čerpání, záleží
na advokátním koncipientovi, zda bude čerpat dobu přípravy před písemným testem, nebo až před
písemnou a ústní částí advokátní zkoušky.
Z pracovněprávního hlediska se přitom jedná o prohlubování kvalifikace ve smyslu § 230 odst. 3
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.

Praha, 15. 8. 2019
JUDr. Jan Luhan
předseda Zkušební komise ČAK
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