
 

 

 
Informace ke zkoušce způsobilosti 

 

 Česká advokátní komora (dále jen Komora) umožní podle § 7 odst. 1 zákona o advokacii 

(dále jen zákon) do devíti měsíců od doručení písemné žádosti vykonat 

po uhrazení poplatku, který stanoví stavovský předpis nejvýše částkou 8.000 Kč, 

 

a) advokátní zkoušku každému, kdo prokáže, že splňuje podmínky uvedené v § 5 

    písm. a) až d) zákona, 

  

b) zkoušku způsobilosti státnímu příslušníkovi některého z členských států Evropské 

    unie nebo členských států Dohody o evropském hospodářském prostoru, který 

    prokáže, že splňuje podmínky uvedené v § 5 písm. a) a d) až g) a v § 5 c písm. a) 

    zákona, 

  

c) uznávací zkoušku každému, kdo prokáže, že splňuje podmínky uvedené v § 5 

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

 

 

 

b) Zkouška způsobilosti 
  

Státní příslušník některého z členských států Evropské unie nebo členských států 

Dohody o evropském hospodářském prostoru splňuje podmínky uvedené v § 5 

písm. a) a d) až g) a v § 5 c písm. a) zákona jestliže prokáže, že  

- má plnou způsobilost k právním úkonům (§ 5 písm. a) zákona),  

- je bezúhonný (§ 5 písm. d) zákona), 

- nebylo mu uloženo kárné opatření vyškrtnutí ze seznamu advokátů, nebo se naň 

  hledí, jako by mu toto kárné opatření nebylo uloženo (§ 5 písm. e) zákona), 

- nebyl vyškrtnut ze seznamu advokátů podle § 7 b odst. 1 písm. e) nebo f) nebo 

  uplynula-li od vyškrtnutí doba pěti let (§ 5 písm. f) zákona), 

- není v pracovním poměru nebo jiném obdobném poměru, s výjimkou pracovního 

  poměru vysokoškolského učitele, ani nevykonává jinou činnost neslučitelnou s 

  výkonem advokacie (§ 5 písm. g) zákona), 

- splnil podmínky profesního vzdělání a praxe stanovené v členském státě Evropské 

  Unie nebo členském státě Dohody o evropském hospodářském prostoru k získání 

  oprávnění k poskytování právních služeb pod profesním označením podle § 2 

  odst. 1 písm. b) zákona (§ 5 c písm. a) zákona). 

  

  Pokud jde o toto profesní označení, stanoví § 2 odst. 1 písm. b) zákona, že jde o profesní           

označení domovského státu oznámené ve sdělení Ministerstva spravedlnosti vyhlášeném ve 

Sbírce zákonů. Toto sdělení Ministerstva spravedlnosti bylo vyhlášeno pod. č. 253/2004 Sb. 
  

     Zkouškou způsobilosti se ověřují znalosti z ústavních předpisů České republiky,  

z práva veřejného a soukromého, včetně schopností výkladu a použití právních 

předpisů na konkrétní případ, jakož i znalosti stavovských předpisů, avšak s při- 

hlédnutím ke skutečnosti, že žadatel o její vykonání již v některém z členských 



států Evropské unie nebo členských států Dohody o evropském hospodářském 

prostoru splnil podmínky k tomu, aby v tomto státě získal oprávnění k poskytování 

právních služeb pod profesním označením podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona.  

Zkoušku způsobilosti lze vykonat pouze v jazyce českém nebo slovenském 

 (§ 54 odst. 2 zákona). 

   

 Zkoušku způsobilosti vykoná uchazeč ve čtyřech povinných oborech a v jednom 

ze čtyř volitelných oborů podle své volby. 

     

 Povinnými obory jsou: 

a) ústavní právo, 

b) občanské právo, 

c) trestní právo, 

d) předpisy upravující poskytování právních služeb. 

  

    Volitelnými obory jsou: 

a) správní právo, 

b) obchodní právo, 

c) rodinné právo, 

d) pracovní právo. 

  

 Zkouška způsobilosti sestává z písemné části a ústní části.     

  

Písemná část zkoušky způsobilosti se koná v jenom dni, a to z povinných oborů, a to 

občanského práva, trestního práva a z oboru, který uchazeč zvolil. Písemná část zkoušky má 

formu písemného testu s 25 otázkami. Ke každé otázce je pouze jediná správní odpověď. 

K úspěšnému vykonání testu je nutno zodpovědět správně 85 % otázek, tedy alespoň 21 

otázek. Uchazeč je oprávněn použít v průběhu písemné části zkoušky sbírky právních a jiných 

předpisů, sbírky soudních nebo jiných rozhodnutí a časopiseckou nebo knižní právnickou 

literaturu. Doba trvání písemné části zkoušky nesmí přesáhnout 6 hodin. Po uplynutí této 

doby je uchazeč povinen odevzdat písemnou práci osobě konající dozor, a to i v případě, že 

není dokončena. 
 

Ústní část zkoušky způsobilosti se koná v jednom dni s odstupem nejvýše jednoho a nejdéle 

dvou týdnů od skončení písemné části zkoušky, a to ze všech povinných oborů a ze zvoleného 

oboru. Ústní část zkoušky může vykonat pouze uchazeč, který vykonal písemnou část 

zkoušky. Ústní část zkoušky je zaměřena zejména na ověření schopností uchazeče aplikovat 

při výkonu advokacie právní nebo jiné předpisy. Nahlížet do shora uvedených pomůcek může 

uchazeč v průběhu ústní části zkoušky jen se souhlasem zkoušejícího. 

Zkouška způsobilosti se koná před pětičlenným senátem ustanoveným z členů zkušební 

komise, jemuž předsedá člen určený pro obor předpisy upravující poskytování právních 

služeb. 

      

Doba trvání ústní části zkoušky každého uchazeče nesmí přesáhnout 90 minut. 

    

Česká advokátní komora vydává seznam právních předpisů, jejichž znalost je u zkoušky 

vyžadována, a to s rozlišením předpisů, kde je vyžadována znalost podrobná a předpisů, u 

nichž postačí znalost obecná. Tento seznam předpisů zašle předseda zkušební komise 

uchazečům, kteří splňují podmínky pro vykonání zkoušky, současně s vyrozuměním o datu a 

místu konání zkoušky a o jejím časovém rozvrhu nejméně čtyři týdny přede dnem, kdy se 

zkouška koná. Ve vyrozumění sdělí i jména členů senátu s poučením, že proti členům senátu 

má uchazeč právo vznést námitku podjatosti.  



  

  

 

 

 

Přihláška ke zkoušce způsobilosti 
  

Přihláška ke zkoušce způsobilosti musí obsahovat 

- termín zkoušky, na který se uchazeč přihlašuje, 

- jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost a adresu uchazeče, 

- korespondenční adresu pro převzetí poštovních zásilek a telefonické spojení, 

- oznámení zvoleného oboru, 

- přesné označení příslušného orgánu domovského státu, který může potvrdit 

  předpoklad stanovený v § 5 c písm. a) zákona. 

  

  Přihlášku je třeba doložit 

- dokladem o státní příslušnosti,  

- prohlášením uchazeče, že splňuje podmínky uvedené v § 5 písm. a), e), f), g) 

  zákona,  

- dokladem o bezúhonnosti v originále ne starším tří měsíců, 

- dokladem příslušného orgánu domovského státu potvrzujícím, že uchazeč  

  splňuje podmínky profesního vzdělání a praxe stanovené v tomto státě k získání 

  oprávnění k poskytování právních služeb pod profesním označením podle § 2 

  odst. 1 písm. b) zákona, popřípadě dokladem o tom, že uchazeč již toto oprávnění získal.    

  Tento doklad nesmí být starší šesti měsíců,  

- dokladem o úhradě poplatku za zkoušku způsobilosti. 

  

   Usnesením představenstva ČAK byl poplatek za advokátní zkoušku stanoven ve výši  

   8.000 Kč, který je nutné uhradit buď: 

 

• bezhotovostně na účet ČAK č. 6724361001/2700 vedený u UniCredit Bank, 

konstantní symbol: 0308, VS:  8; 

• nebo v hotovosti do pokladny ČAK, Národní 16, Praha 1 

  

    Písemnou přihlášku ke zkoušce způsobilosti podává uchazeč do podatelny  

    České advokátní komory, Národní tř. 16, 110 00 Praha 1. 

 

 

 


