
Oznámení pro zástupce médií – organizační 
opatření k průběhu výkonu advokátní 
zkoušky I. Langera 
V posledních dvou týdnech se na Českou advokátní komoru neustále obracejí novináři s 
dotazy, kdy a za jakých okolností bude skládat advokátní zkoušku bývalý ministr vnitra, 
poslanec a místopředseda ODS, nyní advokátní koncipient MUDr. Mgr. Ivan Langer.  
 
MUDr. Mgr. Ivan Langer skládá ústní část advokátní zkoušky ve středu 21. 3. 2012 od 11 
hodin v sídle České advokátní komory na Národní tř. 16 v Praze 1. 
 
Ústní část advokátní zkoušky je veřejná a Česká advokátní komora je připravena s ohledem 
na transparentnost jejího průběhu umožnit na ni novinářům přístup, stejně jako tak činila v 
minulosti, pokud advokátní zkoušku skládaly veřejně známé a činné osoby.  
 
Vzhledem k tomu, že ve všech konferenčních prostorách ČAK budou v téže době probíhat 
zkoušky dalších advokátních koncipientů, vzhledem k nutnosti zachovat i klid a objektivitu 
průběhu zkoušky dotčeného, vzhledem k tomu, že na zkoušku mohou přicházet v rámci své 
vlastní přípravy mladší advokátní koncipienti a vzhledem k omezenému prostoru v zasedací 
místnosti, kde bude zkouška I. Langera probíhat, jsme nuceni přistoupit k následujícím 
organizačním opatřením: 
 
• Vstup na probíhající advokátní zkoušku bude před jejím zahájením umožněn celkem 4 
zástupcům médií, z nichž jedním bude zástupce ČTK. 
• Další 3 zájemci z řad novinářů budou určeni podle pořadí příchodu tiskovou mluvčí ČAK, a 
to podle zápisu do prezenční listiny uložené na recepci ČAK. 
• Ostatní novináři, kteří budou mít zájem o informace z průběhu zkoušky, budou moci vyčkat 
na její výsledek v kavárně Gratia na konci průchodu sídla ČAK, kam za nimi po oznámení 
výsledku zkoušky přijde tisková mluvčí ČAK společně s I. Langerem. 
• V konferenční místnosti, kde bude zkouška probíhat, nebude umožněno fotografovat ani 
pořizovat zvukové a obrazové materiály. 
• Ústní zkouška podle advokátního zkušebního řádu nesmí překročit dobu dvou hodin, 
obvykle se pohybuje v rozmezí 1 – 1,5 hodiny. Je tedy dopředu nutné počítat s tímto časovým 
rozsahem. 
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