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Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
vážení advokátní koncipienti, 
 
v návaznosti na usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o prodloužení 
nouzového stavu prozatím do 17. 5. 2020, k navazujícím očekávaným opatřením podle zákona 
č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, a Informací ze dne 10. března, 13. března 
a 14. března 2020, Česká advokátní komora zvážila veškeré možnosti, a v přesvědčení, že 
stanovená omezení v následujících týdnech umožní konání advokátních zkoušek, přijala 
následující rozhodnutí: 
 

1) Stanovuje se náhradní termín konání advokátních zkoušek za nekonané advokátní 
zkoušky v původním termínu březen/duben 2020, a to písemné části ve dnech 
24. až 26. srpna 2020 a ústní části ve dnech 7. a 8. září 2020, popř. v Praze také 
ve dnech 9. a 10. září 2020. Advokátní koncipienti přihlášení na původní termín 
březen/duben 2020 budou automaticky zařazeni na tento stanovený termín, o čemž 
budou včas a řádně vyrozuměni.  

2) Advokátní koncipienti přihlášení na konání advokátních zkoušek v původním termínu 
květen/červen 2020 budou zařazeni na řádný termín konání advokátních zkoušek 
září/říjen, a to písemné části ve dnech 21. až 23. září 2020 a ústní části ve dnech 
5. a 6. října 2020, popř. v Praze také ve dnech 7. a 8. října 2020.  
Advokátní koncipienti přihlášení na původní termín květen/červen 2020 budou 
automaticky zařazeni na tento stanovený termín, o čemž budou včas a řádně 
vyrozuměni. Na tento termín budou také podle možnosti a kapacity zařazeni uchazeči, 
kteří se přihlásí do 14. července 2020.   

3) Uznávací zkoušky a zkoušky způsobilosti se konají v řádně vyhlášených termínech. 
4) Termín písemného vstupního testu advokátních zkoušek se ze dne 8. června 2020 

přesunuje na termín ve dnech 22. až 24. června 2020, termíny pro podání přihlášek 
se posunují, a to přihláška se žádostí o uznání jiné právní praxe do 11. května 2020 
a přihláška bez žádosti o uznání jiné právní praxe do 14. května 2020. Přihlášení 
a registrovaní uchazeči budou informováni Odborem výchovy a vzdělávání a budou 
včas vyrozuměni.  

5) Termín konání Plenárního zasedání Zkušební komise ČAK bude stanoven po 31. srpnu 
2020 s ohledem na vývoj situace a platná omezení.  

6) O případných dalších změnách bude průběžně rozhodováno s ohledem na stanovená 
omezení. 

7) S ohledem na stěhování Odboru výchovy a vzdělávání do nových prostor, prosíme 
o kontaktování pracovníků do 17. května 2020 pouze telefonicky či e-mailem.  
 

 
Praha, dne 30. dubna 2020 

     JUDr. Karel Brückler 
předseda zkušební komise 


