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 III. 

O d ů v o d n ě n í  

 

I. OBECNÁ ČÁST 
 

a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Významným činitelem vstupu do profese advokáta je advokátní zkouška, která je podle § 5 

odst. 1 písm. h) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o advokacii“), podmínkou pro zápis do seznamu advokátů. Přestože existují i jiné 

druhy zkoušek, které jsou postaveny naroveň advokátní zkoušce a umožňují tak propustnost 

mezi profesemi advokáta, soudce, notáře a soudního exekutora, největší množství osob 

zapisovaných do seznamu advokátů představují každoročně osoby, které složily advokátní 

zkoušku. Ta proto představuje zásadní filtr pro vstup do profese advokáta a její správné 

nastavení má zásadní vliv na úroveň znalostí a dovedností nových advokátů. 

 

V současné době upravuje advokátní zkoušku částečně zákon o advokacii (§ 54 a § 7, který 

však doznal změn v návaznosti na zákon č. 258/2017 Sb.) a na základě jeho zmocnění dále 

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. Advokátní zkušební řád upravuje proces a obsah advokátních zkoušek, uznávacích 

zkoušek a zkoušek způsobilosti, tj. zkoušek ověřujících znalosti a způsobilost uchazečů 

o zápis do seznamu advokátů podle § 5 zákona o advokacii. Za dobu své účinnosti byla 

vyhláška celkem třikrát novelizována (v souvislosti s požadavky volného trhu služeb při 

vstupu České republiky do EU, dále v souvislosti se vznikem nové profese mediátora v České 

republice). Samotný koncept zkoušek a jejich proces, převzatý ještě z dříve platné právní 

úpravy (viz usnesení Představenstva České advokátní komory ze dne 8. ledna 1991, jímž 

se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky, ve znění pozdějších předpisů), se však 

po dobu účinnosti nezměnil.  

 

Vzhledem k narůstajícímu počtu žadatelů o zkoušku a vzhledem k opakujícím se 

nedostatkům, které jsou shledávány u uchazečů, kteří zkoušku nesložili (mimo jiné z řad 

uchazečů, kteří nejsou advokátními koncipienty a kteří nemusí absolvovat povinné vzdělávání 

zajišťované Českou advokátní komorou ani tříletou právní praxi advokátního koncipienta), 

navrhuje se přizpůsobit systém advokátních zkoušek tak, aby k samotné zkoušce, tj. 

otestování připravenosti uchazeče na výkon advokacie po praktické stránce, byli připuštěni 

pouze takoví uchazeči, kteří prokázali dostatečnou přípravu po teoretické stránce. Ze závěrů 

zkušebních senátů vyplývá potřeba oddělit testování převážně teoretických znalostí, které 

mají být z hlediska připravenosti na advokátní zkoušku samozřejmostí, od převážně prakticky 

zaměřené písemné a ústní části advokátní zkoušky, neboť má jít o zkoušku zásadně 

praktickou, jejímž smyslem není zkoumat, zda je uchazeč pro výkon advokacie dostatečně 

teoreticky připraven, ale zda je připraven především z praktické stránky. Proto se musí 

zajistit, aby se ke zkoušce hlásili pouze ti uchazeči, kteří teoretickou část přípravy zvládli 
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a jsou tak způsobilí prezentovat své praktické dovednosti. Z tohoto důvodu se navrhují takové 

změny advokátních zkoušek, které přinesou možnost přezkumu teoretických znalostí, aby 

bylo možno v rámci písemné a ústní části otestovat toliko praktické schopnosti uchazečů. 

 

Statistika advokátních zkoušek: 

 

 

 

2010 

(4 zk. 

termíny) 

2011 

(4 zk. 

termíny) 

2012 

(4 zk. 

termíny) 

2013 

(6 zk. 

termínů) 

2014 

(6 zk. 

termínů) 

2015 

(6 zk. 

termínů) 

2016 

(6 zk. 

termínů) 

přihlášeno 844 935 727 1 029 1 056 1 064 1 018 

účast 732 810 632 902 862 904 838 

prospělo 543 580 461 680 648 679 646 

neprospělo 189 230 171 222 214 225 192 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

neprospělo 

řádný termín  
166 168 171 177 180 197 162 

neprospělo 

opravný termín  
23 27 29 33 34 28 30 

(Zdroj: Česká advokátní komora) 

 

Principy nové právní úpravy 

 

1. Písemný test  

 

Navrhuje se rozčlenit advokátní zkoušku na tři části, resp. začlenit do stávající struktury 

advokátní zkoušky písemný test, jenž je součástí zkoušky a zároveň funguje jako tzv. 

připouštěcí test k dalším částem zkoušky. Písemný test ověřuje obecnou úroveň znalostí 

advokátního koncipienta (resp. uchazeče jako takového) ve vztahu k požadavkům dalších 

částí advokátní zkoušky tak, aby si advokátní koncipient (uchazeč) sám mohl ověřit, zda 

disponuje dostatečnou úrovní znalostí nezbytných pro účast u písemné a ústní části advokátní 

zkoušky; zároveň se tím eliminuje situace, kdy k písemné a ústní zkoušce přistupují zjevně 

nepřipravení uchazeči, což z dlouhodobého hlediska zatěžuje zkušební komise a zbytečně 

zvyšuje náklady na advokátní zkoušky. 

 

V návaznosti na to dojde pro uchazeče k výhodnějšímu rozdělení poplatku za zkoušku na dvě 

části – za vykonání písemného testu, a teprve po jeho úspěšném složení uhradí uchazeč 

poplatek za absolvování písemné (praktické) a ústní části zkoušky. 

 

Znění jednotlivých otázek testu připraví přímo zkušební komisaři a Česká advokátní komora 

je v dostatečném časovém předstihu zveřejní na svých internetových stránkách. Konkrétní 

písemný test bude sestávat z otázek náhodně elektronicky vygenerovaných zkušebním 

programem příslušným zaměstnancem České advokátní komory v den konání testu ze 

souboru zveřejněných otázek.  
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Zavedení písemného testu přitom nebude pro řádně připraveného uchazeče představovat 

zvýšení obtížnosti advokátní zkoušky, neboť rozsah znalostí potřebných ke složení písemného 

testu bude spadat do množiny znalostí, které se očekávají, že si uchazeč dostatečným 

způsobem osvojil pro účely složení zkoušky a výkonu advokacie. 

 

2. Organizace advokátní zkoušky  

 

Navrhuje se změna, na základě které by uchazeči nejprve podávali přihlášku ke zkoušce, 

přičemž následně by jim Česká advokátní komora stanovila termín konání písemného testu 

v závislosti na počtu přihlášených uchazečů. Ti z uchazečů, kteří by z kapacitních důvodů 

nemohli absolvovat test v rámci jednoho termínu, by byli zařazeni na nejbližší termín příštích 

testů. Termín další části zkoušky by si následně sami volili z termínů zveřejněných Českou 

advokátní komorou ti uchazeči, kteří úspěšně absolvovali písemný test. Tímto způsobem by 

se efektivněji uspokojila rostoucí poptávka po advokátních zkouškách, aniž by to vyvolalo 

potřeby zvýšených nákladů na straně České advokátní komory či uchazečů. 

 

3. Další navrhované změny advokátního zkušebního řádu jsou zejména reakcí na změnu 

zákona o advokacii provedenou zákonem č. 258/2017 Sb. (s účinností od 1. 9. 2017), jenž se 

částečně dotkl i advokátních zkoušek.  

 

b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

 

Navrhovaná právní úprava navazuje na zákonné zmocnění vyplývající z § 52 odst. 1 zákona o 

advokacii. Ve zmocňovacím ustanovení je uvedeno, že Ministerstvo spravedlnosti vydává po 

předchozím vyjádření České advokátní komory zkušební řád. Navržená vyhláška je s tímto 

zmocněním v souladu a neobsahuje úpravu mimo jeho rozsah. 

 

c) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie 

 

Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky implementováno právo Evropské 

unie. Předpisy Evropské unie, judikatura soudních orgánů Evropské unie a obecné právní 

zásady práva Evropské unie se na danou problematiku nevztahují. 

 

d) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 

dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 

a dopady na životní prostředí 

 

Navrhovaná právní úprava nebude mít negativní dopad na státní rozpočet, ani na ostatní 

veřejné rozpočty obcí a krajů. Změna systému advokátních zkoušek spočívá zejména 
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v zavedení písemného testu, jehož složením bude uchazeč o zkoušku připuštěn k písemné 

a ústní části. Vzhledem k tomu, že písemný test bude sestávat z otázek náhodně 

vygenerovaných zkušebním programem a odpovědi se budou zadávat na výpočetním zařízení 

poskytnutém Českou advokátní komorou, budou náklady na realizaci této změny spočívat na 

bedrech České advokátní komory.  

 

Dle odhadů České advokátní komory primární náklady tvoří: 

 

a) materiálové zajištění – počítačové vybavení, software nezbytný pro losování otázek a 

generování testu; předpokládaná cena 2,5 mil. Kč. 

 

b) zajištění zpracování otázek pro písemný test (předpokládaná cena 0,5 mil. Kč) a jejich 

průběžnou aktualizaci (100 tisíc Kč ročně). 

 

Sociální dopady, dopady na podnikatelské prostředí, na rodiny a dopady na specifické 

skupiny obyvatel a na životní prostředí návrh nevyvolává. 

 

e) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná úprava nestanovuje odchylky ve vztahu k zákazu diskriminace, nezavádí žádné 

rozdíly na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného 

smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické 

menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Navrhovaná právní úprava není rovněž 

v rozporu se zákonem č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany 

před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminačním zákonem). 

Navrhovaná právní úprava nemá bezprostřední ani sekundární dopady na rovnost mužů a žen 

a nevede k diskriminaci jednoho z pohlaví, neboť nijak nerozlišuje ani nezvýhodňuje jedno 

z pohlaví a nestanoví pro ně odlišné podmínky. 

 

f) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

 

Vyhláška zkracuje lhůtu pro archivaci protokolů o výsledku zkoušky z 50 na 10 let. 

Obdobným způsobem se řeší otázka doby, po kterou je Česká advokátní komora povinna 

uchovávat písemnosti vztahující se k advokátní zkoušce a zkoušce komerčního právníka podle 

předchozí právní úpravy, tj. podle zákona č. 128/1990 Sb., o advokacii a zákona č. 209/1990 

Sb., o komerčních právnících a právní pomoci jimi poskytované. 

V dalším nepředstavuje navržená právní úprava žádný zásah do současného stavu ochrany 

soukromí a osobních údajů. 

 

g) Zhodnocení korupčních rizik  

 

V souvislosti s předkládaným návrhem se nepředpokládá zvýšení korupčních rizik. 
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h) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 

Dopady na bezpečnost nebo obranu státu se nepředpokládají. 

 

i) Hodnocení dopadu regulace podle obecných zásad 

 

Na základě čl. 76 odst. 2 Legislativních pravidel vlády byla udělena výjimka z povinnosti 

provést hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad u této vyhlášky (Čj. 1784/2018-

OHR ze dne 18. ledna 2018). 
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II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

Čl. I (změna advokátního zkušebního řádu) 

 

K bodu 1 

Advokátní zkouška se nově skládá ze tří částí. Kromě písemné a ústní části advokátní zkoušky 

se navrhuje do struktury advokátní zkoušky začlenit písemný test, který je koncipován jako 

tzv. připouštěcí test k dalším částem zkoušky. 

 

K bodu 2 

Písemný test představuje první část advokátní zkoušky, jehož účelem je ověření odborných 

znalostí z jednotlivých zkoušených oborů. Pouze uchazeči, kteří úspěšně absolvovali písemný 

test, budou moci absolvovat další části advokátní zkoušky.  

 

K bodu 3  

Jedná se o změnu v souvislosti s úpravou struktury advokátní zkoušky, tj. začlenění 

písemného testu do organizační struktury advokátních zkoušek. Vzhledem k tomu, že složení 

testu je podmínkou pro připuštění uchazeče k dalším částem advokátní zkoušky, je písemný 

test zařazen jako první část zkoušky, která se hodnotí samostatně. 

 

K bodu 4 

O vykonání advokátní zkoušky musí uchazeč požádat, přičemž splnění podmínek pro 

vykonání advokátní zkoušky musí uchazeč doložit spolu s přihláškou před první částí zkoušky 

(písemným testem). Výši poplatku stanoví Česká advokátní komora stavovským předpisem,  

a to tak, aby v součtu oba poplatky za zkoušku (tj. za písemný test a za ústní a písemnou část) 

nepřesáhly 10 tisíc Kč (viz § 7 odst. 1 zákona o advokacii). 

 

K bodu 5 

Písemný test není zaměřen na aplikační dovednosti uchazeče, ale na znalost právního řádu 

jako takového, jakož i na přezkum jeho teoretických znalostí. Uchazeč je na písemný test 

pozván po ověření splnění podmínek pro konání advokátní zkoušky, včetně úhrady poplatku 

za tuto první část zkoušky. Uchazeči se nehlásí na konkrétní termín písemného testu, ten 

stanoví Česká advokátní komora v závislosti na počtu přihlášených uchazečů. Ti z uchazečů, 

kteří z kapacitních důvodů nemohli absolvovat test v rámci nejbližšího termínu, budou 

zařazeni na nejbližší příští termín písemného testu.  

 

Písemný test probíhá hromadně pod dohledem pověřeného člena zkušební komise, 

a to pomocí výpočetní techniky České advokátní komory. Test má celkem 100 otázek. 

Protože test obsahuje varianty odpovědí, z nichž uchazeč zaškrtává vždy jednu, je čas na 

vykonání testu pouze 90 minut. Pomůcky nejsou dovoleny. 

 

Písemný test se hodnotí hodnotícími stupni prospěl/neprospěl, přičemž pro hodnocení 

„prospěl“ musí uchazeč zodpovědět správně 85 otázek. Písemný test lze kdykoli opakovat, 
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počet opakování je neomezený. Výsledky testu Česká advokátní komora zveřejní na svých 

internetových stránkách, nesděluje je uchazeči individuálně.  

 

Ti, kteří úspěšně absolvovali písemný test, mohou ve lhůtě šesti měsíců od vykonání 

písemného testu absolvovat písemnou a ústní část advokátní zkoušky; termín si úspěšní 

uchazeči sami zvolí ze zveřejněných termínů pro konání písemné a ústní části advokátní 

zkoušky. Pokud si úspěšný uchazeč nezvolí ve stanovené lhůtě termín pro konání písemné a 

ústní části advokátní zkoušky, výsledek písemného testu mu propadá a musí jej opakovat. 

Podmínkou platného absolvování dalších částí advokátní zkoušky je úhrada poplatku za 

písemnou a ústní část advokátní zkoušky. 

 

V případě, že se uchazeč písemného testu nezúčastní a současně je jeho nepřítomnost 

omluvitelná závažnými zdravotními, pracovními nebo jinými obdobnými důvody, je mu 

umožněno, bez nutnosti úhrady nového poplatku, vykonat písemný test v jiném termínu, 

na který se však musí přihlásit do 6 měsíců od původního termínu konání testu. V případě 

opakované omluvy však poplatek propadá bez ohledu na důvody; poplatek propadá i tehdy, 

pokud se ve stanovené lhůtě ke zkoušce uchazeč nepřihlásí.  

 

K bodům 6 a 7 

Ustanovení reagují na začlenění písemného testu do struktury advokátní zkoušky. 

 

K bodu 8 

Čas na vypracování písemné práce z každého z oborů se zkracuje z osmi na šest hodin, neboť 

se v praxi ukazuje, že jde o dobu, která je objektivně dostatečná na vypracování písemné 

práce z daného oboru. 

 

K bodu 9 

Předpokládaná délka ústní části advokátní zkoušky se zkracuje ze současných dvou hodin 

na 90 minut, což je doba, která je dostatečná k tomu, aby uchazeč prokázal znalosti potřebné 

pro výkon advokacie. 

 

K bodu 10 

Prospěchovým stupněm „advokátní zkoušku složil výtečně“ bude nově hodnocen pouze 

uchazeč, který složil advokátní zkoušku na poprvé (tj. bez opakování zkoušky) 

a za podmínky, že byl hodnocen prospěchovým stupněm „prospěl výtečně“ nejméně ve 

čtyřech oborech. Změna povede k větší prestiži tohoto hodnocení, kdy skutečně pouze 

excelentní výkon bude honorován stupněm „advokátní zkoušku složil výtečně“. 

 

K bodu 11 

Ustanovení upravuje procesní mechanismy týkající se opravných pokusů. Pokud uchazeč 

neuspěje toliko z jednoho oboru, bude moci zkoušku opakovat pouze z tohoto oboru, který 

nesložil; uchazeč opakuje ústní i písemnou část (písemnou část pouze tehdy, pokud neprospěl 

z oboru, u kterého se písemná část zkoušky skládá).  
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V případě neúspěchu u dvou a více oborů nebo u opakované zkoušky musí uchazeč znovu 

požádat o vykonání všech částí advokátní zkoušky. Uchazeč tedy absolvuje písemný test a 

písemnou i ústní část advokátní zkoušky.  

 

Ustanovení dále reaguje na změnu provedenou zákonem č. 258/2017 Sb., kterou došlo 

s účinností od 1. 9. 2017 ke zrušení § 7 odst. 3 a 4 zákona o advokacii. Zásadní změna spočívá 

v tom, že pokud uchazeč neuspěje u advokátní zkoušky (mimo případu, kdy neprospěl pouze 

z jednoho oboru), může se přihlásit na novou zkoušku po uplynutí 6 měsíců; pravidlo, podle 

kterého se mohl přihlásit až po 3 letech dodatečné praxe, bylo zákonem zrušeno. 

 

K bodu 12 

Navrhuje se oproti dosavadní právní úpravě významně zkrátit lhůtu, po kterou se údaje 

o konání zkoušky ukládají u České advokátní komory, a to z 50 na 10 let. Původní lhůta se 

odvíjela od předpokládané délky profesní činnosti advokáta, není však nijak relevantní, neboť 

po tak dlouhé době lze jen stěží zasáhnout do práv, která jsou s výsledkem zkoušky spojená. 

Pokud by se chtěl uchazeč bránit soudní cestou proti výsledku zkoušky, musí tak učinit 

ve lhůtě dvou měsíců od sdělení výsledku zkoušky (viz § 72 odst. 1 s.ř.s.). Pokud by Česká 

advokátní komora sama chtěla použít písemnosti vztahující se ke zkoušce pro účely vyškrtnutí 

advokáta ze seznamu advokátů postupem podle § 8 odst. 1 písm. a) zákona o advokacii, musí 

tak učinit do jednoho roku od konání zkoušky (viz § 8 odst. 2 zákona o advokacii). Zvolená 

lhůta 10 let odpovídá době, po kterou uchovává písemnosti např. Ministerstvo spravedlnosti 

v případě zkoušky insolvenčního správce nebo zkoušky mediátora. 

 

K Čl. II (Přechodná ustanovení) 

Přechodné ustanovení zachovává procesní kontinuitu pro uchazeče, kteří se přihlásili 

k advokátní zkoušce před účinností navrhované vyhlášky, a existuje u nich legitimní 

očekávání na zachování původního procesu zkoušky. Aby se však zamezilo zatěžující 

dvojkolejnosti, bude toto pravidlo platit pouze pro daný termín advokátní zkoušky, na který 

je uchazeč přihlášen. Pokud se tedy uchazeč na daný termín zkoušky nedostaví 

(ať už z jakéhokoli důvodu), bude se muset přihlásit na zkoušku podle nové právní úpravy (tj. 

včetně písemného testu). V praxi se totiž stává, že se někteří uchazeči neustále omlouvají, 

čímž protahují dobu opakované zkoušky až o několik let (v několika výjimečných případech 

až o 10 let), přičemž nelze spravedlivě požadovat po České advokátní komoře, aby pro tyto 

uchazeče připravovala původní model zkoušek dlouhá léta poté, co došlo ke změně systému. 

 

Zároveň s tím se řeší otázka doby, po kterou je Česká advokátní komora povinna uchovávat 

písemnosti vztahující se k advokátní zkoušce a zkoušce komerčního právníka podle předchozí 

právní úpravy, tj. podle zákona č. 128/1990 Sb., o advokacii a zákona č. 209/1990 Sb., 

o komerčních právnících a právní pomoci jimi poskytované. Vzhledem k tomu, že není jediný 

právní důvod, pro který je potřeba ještě v současné době uchovávat písemnosti vztahující 

se k 21 let starým zkouškám, vztáhne se na tyto písemnosti nová desetiletá lhůta, aby bylo 

možno tyto dokumenty řádně vyřadit postupem podle zákona o archivnictví a spisové službě. 
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K Čl. III (Účinnost) 

Navrhuje se účinnost vyhlášky stanovit pevným datem, tj. k 1. červenci 2019. Datum 

účinnosti je stanoveno tak, aby bylo možné připravit technickou stránku zkoušek a související 

materiály (zejména zpracovat zadání písemného testu). 
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