
V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění 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 

 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra spravedlnosti dne 20. června 2018, 

s termínem dodání stanovisek do 13. července 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 

vnitra 
K čl. I bodu 5 – k § 4c odst. 1: 

V praxi se dle našeho názoru může stát, že v době 6 měsíců od vykonání 

písemného testu nebude již žádný volný termín pro vykonání písemné a ústní 

části advokátní zkoušky a uchazeč se tak bude muset opět přihlásit na termín 

písemného testu a znovu zaplatit poplatek (jak vyplývá i z odůvodnění 

vyhlášky). Takovou úpravu shledáváme nevhodnou jednak z pohledu 

uchazeče, který díky okolnostem, které nemůže nijak ovlivnit, bude nucen 

opakovat test, ale zároveň i z hlediska tvrzeného účelu navrhované úpravy, 

kdy jakmile uchazeč prokáže, že má dostatečné znalosti pro vykonání 

zkoušky, nevidíme důvod, proč by měl vstupní test vykonávat znovu. Ostatně 

navrhovaný test je koncipován jako připouštěcí k dalším zkouškám a 

je samostatně hodnocený, takže by mělo stačit jej splnit jednou. Požadujeme 

proto ustanovení upravit. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní 

 

 

Doporučující připomínky: 

 

K čl. I bodu 5 - k § 4a odst. 4: 

1. Otázky pro písemné testy mají být náhodně vybírány ze souboru otázek 

Akceptováno 

Zavedení písemného testu ve své podstatě nic 

nemění na organizaci zkoušek, kdy se na každý 

z vypsaných termínů (které se stanovují předem 

na celý kalendářní rok) stanoví vždy tolik 

zkušebních senátů, kolik je potřeba pro 

přihlášený počet uchazečů. Není to tedy tak, že 

by na každou zkoušku připadal omezený počet 

uchazečů, ale naopak podle počtu uchazečů se 

organizuje, kolik zkušebních senátů bude 

potřeba (viz § 5 odst. 1 advokátního zkušebního 

řádu). Text navrhovaného ust. § 4c odst. 1 

vyhlášky byl upraven tak, aby nenavozoval 

dojem, že některé termíny mohou být plně 

obsazené. 
 

 

1. Vysvětleno 

Z hlediska účelu vyhlášky není potřeba, aby byl 

celkový počet otázek stanoven, byť jenom 
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zveřejněných Komorou na jejích internetových stránkách. Návrh nijak 

nespecifikuje, a to ani v odůvodnění, o kolik otázek se má jednat a zdali 

budou zveřejněny i s variantami odpovědí, potažmo přímo se správnými 

odpověďmi. Obecně se domníváme, že má-li test odhalit připravenost 

uchazečů pro vykonání dalších částí advokátní zkoušky, tak zvolená forma 

tento účel nemusí naplnit, neboť v praxi se uchazeči budou moci naučit 

nazpaměť zkušební otázky se správnými odpověďmi a test pak složí i přes 

velmi povrchní znalost problematiky. Naopak řádně připravené studenty bude 

takový test pouze zbytečně zdržovat od vykonání advokátní zkoušky. 

 

2. Návrh ani odůvodnění rovněž neuvádí, jak často se budou otázky 

obměňovat a zejména s jakým předstihem budou uchazeči vědět, že dojde 

k obměně zkušebních otázek, což doporučujeme vyjasnit. 

v odůvodnění. Předpokládá se, že počet bude 

odpovídat rozsahu dané právní problematiky, 

což je veličina v čase proměnná. 

 

2. Vysvětleno 

K obměňování otázek bude docházet dle 

potřeby, a to s ohledem na změnu právního 

řádu. Celková obměna otázek v pravidelných 

termínech se nepředpokládá. 

 

 

Ministerstvo 

školství, 

mládeže a 

tělovýchovy 

Připomínka: 

1. K materiálu, čl. I, bod  2.:  Doporučujeme za slova „ústní části“ doplnit 

slovo „zkoušky“.  

 

2. K materiálu, čl. I, bod  5.:  Formulace „písemný test se skládá ze 100 

otázek z oborů uvedených v § 1 odst. 1“  není dle našeho názoru zcela 

přesná, pokud se ve zvláštní části odůvodnění a v předkládací právě uvádí, 

že test se skládá ze 100 otázek, přičemž z každého zkušebního oboru je 20 

otázek.   Doporučujeme proto pro větší srozumitelnost text přeformulovat, 

např. slovy: „Písemný test se skládá celkem ze 100 otázek tak, aby 

obsahoval  20 otázek z každého zkušebního oboru uvedeného v § 1 odst. 

1.“. 

 

1. Akceptováno 

 

 

2. Vysvětleno 

Ustanovení § 4a odst. 2 nově zní: 

„Písemný test obsahuje celkem 100 otázek; 

otázky jsou z oborů uvedených v § 1 odst. 1. 

Každá otázka obsahuje 3 možnosti odpovědí, z 

nichž pouze 1 je správná.“ 

 

Informace o celkovém počtu otázek 

z jednotlivých oborů byla vypuštěna 

z odůvodnění i z předkládací zprávy. Pro 

samotné uchazeče není rozhodující přesný počet 

otázek z jednotlivých oborů, ale určující je 

pouze skutečnost, že se může jednat výlučně o 

otázky z oborů uvedených v § 1 odst. 1 

advokátního zkušebního řádu.  

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB43D3B2H)



Stránka 3 (celkem 9) 

Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

K Čl. II Přechodná ustanovení bodu 2 

Doporučujeme zvážit nahrazení slov „platí ustanovení S 19 vyhlášky č. 

197/1996 Sb., ve znění této vyhlášky,” slovy „platí ustanovení S 19 vyhlášky 
č. 197/1996 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky,“. 

Akceptováno 

 

Ministerstvo 

zemědělství 

Obecně k návrhu vyhlášky: 

Návrh novely vyhlášky rozšiřuje advokátní zkoušky o písemný test. 

Z materiálu i z jeho odůvodnění plyne, že hlavní motivací k přijetí novely je 

jednak obtížnost přípravy kvalitních kandidátů v rámci koncipientury pro 

výkon advokátního povolání, a dále i administrace advokátní zkoušky jako 

takové. Odůvodnění materiálu konstatuje, že řada zkoušených 

přistupuje ke zkoušce nepřipravená, což nadměrně zatěžuje zkušební komise 

a že „narůstá počet uchazečů, kteří jsou na zkoušku nedostatečně 

připraveni“. Z návrhu není zřejmé, co se myslí "řadou nepřipravených 

zkoušených" a "nadměrnou zátěží zkušební komise". Ze statistiky, kterou je 

návrh podložen, totiž plyne, že počet zkoušených a i podíl neúspěšných 

uchazečů je dlouhodobě konstantní (ročně cca 1000 uchazečů a ¼ 

neúspěšných). Tvrzení, že počet nepřipravených uchazečů narůstá, pak 

v odůvodnění návrhu nemá žádnou oporu.  

Návrh se tak jeví být spíše nedostatečně zdůvodněným zvýšením zátěže 

advokátních koncipientů a dalším krokem, který ztíží koncipientům přístup 

k samostatnému výkonu povolání advokáta a jako takový tedy může být 

považován za účelový. Doporučujeme proto návrh nepředkládat. 

 

Neakceptováno 

Zavedení písemného testu nepředstavuje 

„nedostatečně zdůvodněné zvýšení zátěže 

advokátních koncipientů“, ani „další krok, který 

ztíží koncipientům přístup k samostatnému 

výkonu povolání advokáta“. Jde o test, který 

v určitém rozsahu (který však nikdy a za 

žádných okolností nemůže být vyčerpávající) 

ověří, zda je uchazeč dostatečně připraven na 

složení advokátní zkoušky. Je přitom potřeba 

odlišovat uchazeče, kteří jsou advokátními 

koncipienty a uchazeče, kteří koncipienty 

nejsou a nikdy nebyli. Česká advokátní komora 

zajišťuje vzdělávání (a tím i přípravu na 

advokátní zkoušku) advokátním koncipientům, 

nikoli uchazečům jako takovým. Stejně tak 

školitelé připravují k advokátní zkoušce pouze 

koncipienty, nikoli ostatní uchazeče. Zavedení 

písemného testu tak bude sloužit k prověření 

znalostí, zda je uchazeč natolik připraven, aby 

mohl být kvalifikovaně posouzen v rámci 

písemné a ústní části zkoušky. Test tedy 

nepředstavuje z hlediska přípravy na advokátní 

zkoušku žádný požadavek navíc a nemůže tak 

být považován za obstrukci. 

Úřad pro 

ochranu 

osobních 

údajů 

1. Část 1 obecné části odůvodnění písm. a) Vysvětlení nezbytnosti 

navrhované právní úpravy, je nutné přepracovat.  

 

Odůvodnění: 

UOOU má za to, že v odůvodnění není řádně prokázána nezbytnost nové 

1. Akceptováno 

Odůvodnění bylo dopracováno dle připomínky. 

 

Předmětná pasáž odůvodnění nově zní: 

Vzhledem k narůstajícímu počtu žadatelů o 
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právní úpravy na základě uvedených tvrzení. V úvodu odůvodnění novely 

vyhlášky je tvrzeno: „Ze závěrů zkušebních senátů vyplývá, že narůstá počet 

uchazečů, kteří jsou na zkoušku nedostatečně připraveni, a to jak po 

praktické, tak po teoretické stránce.“ Což je však rozporu se statistikou, 

kterou dále odůvodnění uvádí. Je sice pravdou, že počet uchazečů mezi lety 

2010-2016 narůstal, jak odůvodnění tvrdí. Nicméně percentuálně podíl 

úspěšných a neúspěšných řešitelů za jednotlivé roky zůstává podobný a liší se 

jen v jednotkách procent. Též je nutné poznamenat, že pouze přihlášení 

uchazeči, kteří se advokátní zkoušky v daném období nezúčastní, jsou na 

podporu tvrzení v odůvodnění irelevantní, přesto je statistika uvádí. Gaussova 

křivka by tedy byla za jednotlivé období téměř totožná a tvrzení není na 

základě statistik obsažených v odůvodnění průkazné bez uvedení dalších 

relevantních informací. Relevantní informace prokazující tvrzení by byla 

zejména statistika prokazující pokles znalostí uchazečů, kteří se zkoušky 

skutečně zúčastnili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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. 
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2. V části 1 odůvodnění písm. a) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve 

vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů (DPIA) není provedeno 

dostatečně. 

 

Odůvodnění: 

V této části je tvrzeno, že navržená právní úprava nepředstavuje žádný zásah 

do současného stavu ochrany soukromí a osobních údajů. Zároveň se však 

nově navrhuje lhůta deset let pro archivaci protokolů o výsledků zkoušky. S 

ustanovením této lhůty a její délkou ÚOOÚ souhlasí, nicméně s její existencí 

se stává tvrzení, že navrhovaná úprava nezasahuje do současného stavu 

ochrany, nepravdivým. Je tudíž nezbytné, aby DPIA bylo přepsáno tak, aby a 

reflektovalo tyto změny. Další změnou, kterou DPIA nereflektuje, ačkoliv v 

odůvodnění zmíněnou, je skutečnost, že neexistuje právní důvod uchovávat 

písemnosti k 21 let starým zkouškám podle předchozí právní úpravy jako 

zákona č. 209/1990 Sb. a zákona č. 128/1990 Sb. Správně poznamenává, že 

právní důvod pro uchovávání (podle čl. 6 GDPR) zde není, nicméně zde není 

důvod je vyřadit postupně podle zákona o archivnictví a spisové službě, když 

už teď byla překročena míněná deseti letá lhůta. Bylo by tedy vhodnější 

dokumenty a údaje v nich obsažené skartovat již s účinností této novely. 

2. Akceptováno 

Odůvodnění bylo dopracováno dle připomínky. 

 

Předmětná pasáž odůvodnění nově zní: 

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. 

 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

K platnému znění 

Upozorňujeme, že zrušení poznámek pod čarou č. 1 a 2 v ustanovení § 19 

není v platném znění řádně provedeno. 

Akceptováno 

Platné znění ve smyslu připomínky upraveno. 

Ministerstvo 

kultury 

bez připomínek  

Ministerstvo 

životního 

prostředí 

 

bez připomínek  

 

Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

 

bez připomínek  
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Odbor 

kompatibility 

Úřadu vlády 

bez připomínek  

Ministerstvo 

financí 

bez připomínek  

Ministerstvo 

dopravy 

bez připomínek  

Ministerstvo 

obrany 

 

bez připomínek  

Ministerstvo 

zahraničních 

věcí 

bez připomínek  

Ministerstvo 

zdravotnictví 

bez připomínek  

Úřad vlády – 

Vedoucí 

Úřadu vlády 

bez připomínek  

Úřad pro 

zastupování 

státu ve 

věcech 

majetkových 

bez připomínek  

Nejvyšší soud I. Obecná část  

Principy nové právní úpravy 

1. Písemný test  

„Zadání jednotlivých otázek testu Česká advokátní komora zveřejní na svých 

internetových stránkách. Zadání testu bude připravováno přímo zkušebními 

komisaři, konkrétní test bude generován elektronicky v den konání testu ze 

souboru zveřejněných otázek.“ 

 

Připomínka: 

 

 

Částečně akceptováno 

Odůvodnění zní: 

 

„Znění jednotlivých otázek testu připraví přímo 

zkušební komisaři a Česká advokátní komora je 

v dostatečném časovém předstihu zveřejní na 

svých internetových stránkách. Konkrétní 
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V zájmu určitého obsahového zpřesnění dikce citovaného odstavce, zejm. pak 

s ohledem na minimalizaci možných korupčních rizik [viz bod 3./g)] se 

navrhuje jeho následující úprava: 

 

„Znění jednotlivých otázek testu připraví přímo zkušební komisaři a Česká 

advokátní komora je v dostatečném časovém předstihu, zpravidla tři měsíce 

před konáním testu, 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, a to za přítomnosti 

předsedy zkušební komise (§ 5 vyhlášky č. 197/1996 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů).“ 

 

II. Zvláštní část 

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, se budou moci přihlásit k dalším 

částem advokátní zkoušky.“  

 

Připomínka: 

Podtržený a tučný text bude třeba sladit se zněním obecné části:  

 

„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 volných termínů zveřejněných 

Českou advokátní komorou ti uchazeči, kteří úspěšně absolvovali písemný 

test.“ 

 

 

písemný test bude sestávat z otázek náhodně 

elektronicky vygenerovaných zkušebním 

programem příslušným zaměstnancem České 

advokátní komory v den konání testu ze souboru 

zveřejněných otázek.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

Odůvodnění ve smyslu připomínky upraveno. 
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K bodu 5. 

„Písemný test není zaměřen na aplikační dovednosti uchazeče, ale na znalost 

právního řádu jako takového. …“ 

 

Připomínka: 

Podtržený a tučný text bude třeba sladit se zněním obecné části:  

 

„a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích 

hlavních principů  
 

… se musí zajistit, aby se ke zkoušce hlásili pouze ti uchazeči, kteří 

teoretickou část přípravy zvládli … 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.“ 

 

V bodu 5 zvláštní části se proto doporučuje doplnit jeho text takto: 

„Písemný test není zaměřen na aplikační dovednosti uchazeče, ale na znalost 

právního řádu jako takového, jakož i na přezkum jeho teoretických znalostí. 

…“ 

 

K bodu 5. 

„ … Výsledky testu Česká advokátní komora zveřejní na svých internetových 

stránkách, nesděluje je uchazeči individuálně.“  

 

Připomínka: 

Podtržený text by mohl být v kolizi s ochranou osobních údajů. Viz 

ustanovení § 4a odst. 6 novely, kde je uvedeno, že písemný test je neveřejný. 

 

K bodu 5. 

Připomínka: 

V tomto bodu je potřeba dále sladit text způsobem, který byl naznačen 

v připomínce k bodu 2., tzn. přihlašování k dalším částem zkoušky, versus 

volba termínů k těmto částem zkoušky. 

 

Akceptováno 

Odůvodnění ve smyslu připomínky upraveno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno 
Výsledky neuveřejní Komora jmenovitě, ale 

s použitím bezvýznamových identifikátorů 

(podobně jako v případě zkoušky insolvenčních 

správců). 

 

 

 

Akceptováno 

Odůvodnění ve smyslu připomínky upraveno. 
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Nejvyšší 

správní soud 

bez připomínek  
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