Podání přihlášky k advokátní zkoušce – novela zákona o advokacii
Dne 1. 9. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 258/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb.,
o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. V § 7 zákona o advokacii je nově stanoveno, že Komora
umožní do devíti měsíců od doručení písemné žádosti vykonat advokátní zkoušku (§ 54 odst. 1
zákona) každému, kdo prokáže, že ke dni podání přihlášky splňuje podmínky uvedené v § 5 odst. 1
písm. a) až d)“. Až do účinnosti citované novely se přitom vyžadovalo splnění uvedených podmínek
až ke dni započetí advokátní zkoušky, tj. k prvému dni písemné zkoušky. Tato změna se týká
prakticky pouze ust. § 5 odst.1 písm. c), tedy požadované doby alespoň tří let právní praxe
advokátního koncipienta.
Dle přechodných ustanovení citované novely (viz čl. II. odst. 1 zákona č. 258/2017 Sb.) se
právní poměry advokátních koncipientů zapsaných do seznamu advokátních koncipientů přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona řídí dosavadními právními předpisy.
U uchazečů, kteří budou vykonávat advokátní zkoušku po 1. 9. 2017 bude tedy nutno zkoumat
s ohledem na shora uvedená ustanovení zákona o advokacii, ke kterému datu musejí splnit podmínky
dle § 5 ZA, tj. zejména dobu právní praxe advokátního koncipienta. Existují celkem čtyři možné
případy:
a)

uchazeči, kteří byli zapsáni do seznamu advokátních koncipientů před 1. 9. 2017 a jsou
koncipienty i k tomuto datu – ti musejí splnit zákonnou podmínku 3 let praxe advokátního
koncipienta dle dosavadních předpisů, tedy ke dni započetí advokátní zkoušky;

b)

uchazeči, kteří byli zapsáni do seznamu advokátních koncipientů před 1. 9. 2017, nicméně
ke dni účinnosti novely zákona o advokacii již koncipienty nebyli – ti musejí splnit zákonnou
podmínku 3 let praxe advokátního koncipienta dle nové úpravy, tedy ke dni podání přihlášky k
advokátní zkoušce;

c)

uchazeči, kteří vůbec nejsou advokátními koncipienty (např. osoby uvedené v § 6 odst. 2
zákona, tj. např. notářský koncipient, asistent soudce atd.) – ti musejí splnit zákonnou podmínku
3 let praxe, považované za praxi advokátního koncipienta dle nové úpravy, tedy ke dni podání
přihlášky k advokátní zkoušce. Přechodné ustanovení čl. II odst. 1 zákona č. 258/2017 Sb. se na
tyto osoby nevztahuje;

d)

uchazeči, kteří podali přihlášku k advokátní zkoušce před účinností novely zákona
o advokacii, tj. do 31. 8. 2017 – u těchto osob se splnění zákonné podmínky 3 let právní praxe
advokátního koncipienta nebo praxe považované za praxi advokátního koncipienta posuzuje dle
dosavadní úpravy, tedy ke dni započetí advokátní zkoušky. Předpis nemůže být retroaktivní.

Opakování advokátní zkoušky od 1. 9. 2017
V novele zákona o advokacii č. 285/2017 Sb. bylo zrušeno ust. § 7 odst. 3 a 4 zákona, které
upravovalo podmínky pro opakování zkoušky.
Vzhledem k tomu, že doposud nedošlo k přijetí odpovídající změny advokátního zkušebního
řádu, který má pravidla pro opakování zkoušek nově upravovat, je situace taková, že neúspěšný
uchazeč může podat žádost o opravnou zkoušku za stejných podmínek jako při podání první žádosti
o advokátní zkoušku. Na základě takovéto žádosti Komora umožní uchazeči vykonat opravnou
zkoušku ve lhůtě uvedené v § 7 odst. 1 zákona, tj. do devíti měsíců, a to v termínu stanoveném
Komorou (§ 7 odst. 2 věta první zákona).
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