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USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY  

č. 2/2004 Věstníku 

ze dne 12. května 2004, 

 kterým se stanoví poplatek za advokátní zkoušku, zkoušku způsobilosti a uznávací 

zkoušku a podrobnosti o jeho placení, 

 

ve znění usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/2012 Věstníku, usnesení 

představenstva České advokátní komory č. 9/2018 Věstníku a usnesení představenstva 

České advokátní komory č. 1/2021 Věstníku 

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

7 odst. 1 a § 53 odst. 1 písm. a) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“), takto: 

Čl. 1 

(1) Poplatek za advokátní zkoušku (§ 54 odst. 1 zákona) se stanoví ve výši 10.000 Kč, 

z toho 2 000 Kč činí poplatek za písemný test (§ 4 odst. 2 advokátního zkušebního řádu) 

a 8 000 Kč činí poplatek za písemnou a ústní část advokátní zkoušky (§ 4c odst. 2 

advokátního zkušebního řádu). 

(2) Poplatek za zkoušku způsobilosti (§ 54 odst. 2 zákona) a poplatek za uznávací 

zkoušku (§ 54 odst. 3 zákona) se stanoví ve výši 10 000 Kč. 

 

Čl. 2 

Poplatek za zkoušku ve výši stanovené v čl. 1 je povinen uchazeč uhradit i v případě 

opakované zkoušky1). 

Čl. 3 

Poplatek za zkoušku se platí bezhotovostním převodem na účet České advokátní komory 

č. 6724361001/2700. Při platbě je třeba uvést variabilní symbol, který je uveden na webových 

stránkách České advokátní komory. 

Čl. 4 

Doklad o zaplacení poplatku za zkoušku je součástí přihlášky ke zkouškám uvedeným v 

čl. 1 a 2. 

Čl. 5 

Zrušují se  

1. usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1999 Věstníku, kterým se 

stanoví poplatek za advokátní zkoušku a uznávací zkoušku, 

 

1) § 9 advokátního zkušebního řádu. 
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2. usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/2004 Věstníku, kterým se 

mění usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1999 Věstníku, kterým 

se stanoví poplatek za advokátní zkoušku a uznávací zkoušku ve znění redakčního 

sdělení o opravě tiskové chyby, uveřejněného v částce 2/2002 Věstníku. 

Čl. 6 

Toto usnesení nabude účinnosti třicátým dnem po jeho vyhlášení ve Věstníku České 

advokátní komory.  

 

 

JUDr. Vladimír Jirousek, v. r. 

 

předseda 

České advokátní komory 
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Vybraná ustanovení novel 

 

 

Usnesení představenstva ČAK č. 3/2018 Věstníku 

 

 

Čl. II 

Přechodné ustanovení 

(1) Poplatek za advokátní zkoušku ve výši stanovené tímto usnesením se vztahuje na 

advokátní zkoušky podle vyhlášky č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro 

advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění vyhlášky 

č. 219/2018 Sb. Poplatek za advokátní zkoušku, na kterou se vztahují dosavadní právní 

předpisy, činí 8 500 Kč; to platí i pro opakovanou zkoušku. 

(2) Poplatek za zkoušku způsobilosti a poplatek za uznávací zkoušku ve výši stanovené 

tímto usnesením se vztahuje na zkoušky, na které se uchazeč přihlásí po 30. 6. 2019. Poplatek 

za zkoušku způsobilosti a poplatek za uznávací zkoušku, na kterou se vztahují dosavadní 

právní předpisy, činí 8 500 Kč; to platí i pro opakovanou zkoušku. 

 

 

Účinnost: 

 

Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/2004 Věstníku, kterým se stanoví 

poplatek za advokátní zkoušku, zkoušku způsobilosti a uznávací zkoušku a podrobnosti o jeho 

placení, bylo vyhlášeno v částce 2/2004 Věstníku, rozeslané dne 11. června 2004; nabylo 

účinnosti třicátým dnem po vyhlášení, tj. dnem 11. července 2004. 

 

Změny: 

 

Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/2012 Věstníku, kterým se mění 

usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/2004 Věstníku, kterým se stanoví 

poplatek za advokátní zkoušku, zkoušku způsobilosti a uznávací zkoušku a podrobnosti o jeho 

placení, bylo vyhlášeno v částce 2/2012 Věstníku, rozeslané dne 8. srpna 2012; nabylo 

účinnosti dnem 1. ledna 2013. 

 

Usnesení představenstva České advokátní komory č. 9/2018 Věstníku, kterým se mění 

usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/2004 Věstníku, kterým se stanoví 

poplatek za advokátní zkoušku, zkoušku způsobilosti a uznávací zkoušku a podrobnosti o jeho 

placení, bylo vyhlášeno v částce 3/2018 Věstníku, rozeslané dne 21. prosince 2018; nabylo 

účinnosti dnem 20. ledna 2019. 

 

Usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/2021 Věstníku, kterým se mění 

usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/2004 Věstníku, kterým se stanoví 

poplatek za advokátní zkoušku, zkoušku způsobilosti a uznávací zkoušku a podrobnosti o jeho 

placení, bylo vyhlášeno v částce 1/2021 Věstníku, rozeslané dne 1. března 2021; nabylo 

účinnosti dnem 31. března 2021. 

 


