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USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY 

č. 4/1997 Věstníku 

ze dne 27. září 1996, 

o uznávání jiné právní praxe jako praxe advokátního koncipienta v některých 

případech 

Představenstvo České advokátní komory se usneslo podle § 44 odst. 4 písm. b) zákona č. 

85/1996 Sb., o advokacii, takto:  

Čl. 1 

V souvislosti s rozhodováním podle § 6 odst. 3 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii (dále 

jen „zákon“), uzná představenstvo bez dalšího posuzování za právní praxi advokátního 

koncipienta (§ 6 odst. 2 zákona) 

a) jinou právní praxi, kterou do 30. června 1996 započítala Česká advokátní komora podle 

§ 4 odst. 1 zákona č. 128/1990 Sb., o advokacii, do doby praxe advokátního koncipienta 

v souvislosti se žádostí o připuštění k advokátní zkoušce (§ 5 odst. 1 tohoto zákona); 

b) právní praxi, kterou do 30. června 1996 uznala Komora komerčních právníků České 

republiky jako právní praxi podle § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 209/1990 Sb., 

o komerčních právnících a právní praxi jimi poskytované, v souvislosti se žádostí 

o připuštění k profesní zkoušce komerčního právníka (§ 7 odst. 1 tohoto zákona); 

c) jinou praxi obdobnou praxi právní, kterou do 30. června 1996 započítala Komora 

komerčních právníků České republiky podle § 6 odst. 1 zákona č. 209/1990 Sb., 

o komerčních právnících a právní pomoci jimi poskytované, do doby právní praxe 

požadované § 4 odst. 1 písm. c) tohoto zákona v souvislosti se žádostí o připuštění 

k profesní zkoušce komerčního právníka (§ 7 odst. 1 tohoto zákona). 

Čl. 2 

Představenstvo nepostupuje podle čl. 1 v případě, že ten, kdo žádá o uznání jiné praxe 

podle § 6 odst. 2 zákona 

a) byl kdykoliv před 1. červencem 1996 zapsán v seznamu advokátů nebo v seznamu 

komerčních právníků; 

b) nesložil do 30. června 1996 advokátní zkoušku nebo profesní zkoušku komerčního 

právníka; 

c) tak činí poté, co pozbylo podle § 7 odst. 2 zákona účinnosti dřívější rozhodnutí 

představenstva o uznání jeho jiné právní praxe nebo jiné praxe obdobné praxi právní za 

právní praxi advokátního koncipienta přijaté podle čl. 1. 

Čl. 3 

Předseda Komory dá bez odkladu tento stavovský předpis na vědomí advokátům. 

 

 

 

JUDr. Luboš Tichý, v. r. 

 

předseda 

České advokátní komory 
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Účinnost: 

 

Usnesení představenstva České advokátní komory č. 4/1997 Věstníku, o uznávání jiné 

právní praxe jako praxe advokátního koncipienta v některých případech, bylo vyhlášeno 

v částce 1/1997 Věstníku, rozeslané dne 31. ledna 1997; nabylo účinnosti třicátým dnem po 

vyhlášení, tj. dnem 2. března 1997. 

 

 


