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Představenstvo České advokátní komory se na svém zasedání dne 10. 9. 2019 zabývalo otázkou 

písemných testů, které jsou od 1. 7. 2019 novou součástí advokátní zkoušky. 

 

Podle § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, Komora 

umožní do devíti měsíců od doručení písemné žádosti vykonat po uhrazení poplatku advokátní zkoušku 

každému, kdo prokáže, že ke dni podání přihlášky splňuje podmínky uvedené v § 5 odst. 1 písm. a) až d) 

zákona, tzn., že prokáže, že je svéprávný, získal vysokoškolské vzdělání v oboru právo, vykonával 

po dobu alespoň tří let právní praxi jako advokátní koncipient a je bezúhonný. Tomuto ustanovení 

potom odpovídá § 4 odst. 2 vyhlášky č. 197/1996 Sb., advokátní zkušební řád, ve znění pozdějších 

předpisů, podle kterého platí, že součástí přihlášky jsou doklady prokazující, že uchazeč splňuje 

podmínky uvedené v § 5 odst. 1 písm. a) až d) zákona. 

Vzhledem k tomu, že od 1. 7. 2019 se stal součástí advokátní zkoušky písemný test, na který se uchazeč 

hlásí bez určení konkrétního termínu (na rozdíl od přihlášky k písemné a ústní části advokátní zkoušky), 

představuje stávající právní úprava de iure prodloužení právní praxe advokátního koncipienta, a to 

o dobu, která uplyne mezi podáním přihlášky a vykonáním písemného testu. Tuto situaci lze chápat jako 

nepřiměřenou tvrdost zákona, jejíž důvody nepramení ani z účelu právní praxe, ani z účelu advokátní 

zkoušky jako takové. 

S ohledem na výše uvedené má představenstvo za to, že nic nebrání tomu, aby advokátní koncipient 

zaslal v dostatečném předstihu (pokud možno tři měsíce) před ukončením tříleté právní praxe 

Odboru výchovy a vzdělávání žádost o rezervaci termínu písemného testu tak, aby tento test 

vykonal bezprostředně po získání tříleté praxe, čímž dojde k eliminaci shora zmíněné nepřiměřené 

tvrdosti zákona.  

Podmínkou vykonání písemného testu v takto rezervovaném termínu pochopitelně bude podání 

přihlášky v souladu s § 7 odst. 1 písm. a) zákona a § 4 odst. 2 advokátního zkušebního řádu. To 

samé se obdobně vztahuje i na uchazeče, kteří nejsou advokátními koncipienty, a na uchazeče, kteří 

hodlají požádat o uznání jiné právní praxe jako právní praxe advokátního koncipienta (ti však musí 

počítat s tím, že posouzení jiné právní praxe a její případné následné uznání určitý čas trvá, takže 

písemný test vykonají až v termínu následujícím po uznání jiné praxe). 

 

JUDr. Johan Justoň, vedoucí Odboru vnější a vnitřní legislativy ČAK 

 


