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VYHLÁŠKA

ze dne 20. září 2018,

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

Ministerstvo spravedlnosti po předchozím vy-
jádření České advokátní komory stanoví podle § 52
odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění
zákona č. 228/2002 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zku-
šební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky
(advokátní zkušební řád), ve znění vyhlášky č. 245/
/1999 Sb., vyhlášky č. 267/2003 Sb. a vyhlášky
č. 487/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se za slova „sestává z“ vkládají
slova „písemného testu,“.

2. V § 2 se na začátek odstavce 2 vkládá věta
„Písemný test se koná v jednom dni, a to z oborů
uvedených v § 1 odst. 1; úspěšné složení testu je
podmínkou pro vykonání písemné a ústní části
zkoušky.“.

3. V § 3 se slovo „Zkouška“ nahrazuje slovy
„Ústní část zkoušky“.

4. § 4 zní:

„§ 4

(1) Přihlášku podává uchazeč Komoře.

(2) Součástí přihlášky jsou i doklady prokazu-
jící, že uchazeč splňuje podmínky uvedené v § 5
odst. 1 písm. a) až d) zákona a že uchazeč uhradil
poplatek za písemný test stanovený Komorou podle
§ 7 odst. 1 zákona. Nesplňuje-li uchazeč podmínku
uvedenou v § 5 odst. 1 písm. c) zákona z důvodu
vykonání jiné praxe, je součástí přihlášky rovněž žá-
dost o uznání této jiné praxe za praxi advokátního
koncipienta.“.

5. Za § 4 se vkládají nové § 4a až 4c, které znějí:

„§ 4a

(1) Písemným testem prokazuje uchazeč zna-
lost právního řádu České republiky. Na písemný test
pozve Komora uchazeče, který splňuje podmínky
stanovené zákonem, nejpozději do 4 měsíců od po-
dání přihlášky.

(2) Písemný test obsahuje celkem 100 otázek;
otázky jsou z oborů uvedených v § 1 odst. 1. Každá
otázka obsahuje 3 možnosti odpovědí, z nichž pou-
ze 1 je správná.

(3) Uchazeč vykoná písemný test prostřednic-
tvím elektronického zařízení určeného Komorou.
Dohled vykonává člen zkušební komise určený
předsedou zkušební komise (dále jen „pověřený
člen“).

(4) Testové otázky se pro každého uchazeče
náhodně vybírají prostřednictvím elektronických
prostředků z celkového souboru otázek, které zve-
řejní Komora na svých internetových stránkách.

(5) Čas na vykonání písemného testu je 90 mi-
nut. Během písemného testu není možné používat
texty právních předpisů, literaturu ani elektronická
zařízení s výjimkou elektronického zařízení urče-
ného Komorou. Porušení tohoto zákazu je důvodem
k vyloučení uchazeče z písemného testu; o tom roz-
hodne pověřený člen.

(6) Konání písemného testu je neveřejné.

§ 4b

(1) Písemný test se hodnotí hodnocením „pro-
spěl“ nebo „neprospěl“. Na hodnocení „prospěl“
musí uchazeč odpovědět správně nejméně na
85 otázek. Uchazeč, který zodpoví správně méně
než 85 otázek testu, obdrží hodnocení „neprospěl“.
Uchazeč, který vykonal písemný test s hodnocením
„neprospěl“, může kdykoli podat novou přihlášku
ke zkoušce.
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(2) Uchazeč, který kdykoliv po zahájení písem-
ného testu od testu odstoupil nebo který byl z písem-
ného testu vyloučen podle § 4a odst. 5, je hodnocen
prospěchovým stupněm „neprospěl“. Nedostaví-li
se uchazeč bez omluvy k písemnému testu, platí, že
uchazeč od písemného testu odstoupil.

(3) Odstoupil-li uchazeč od písemného testu,
poplatek za písemný test se nevrací. Omluví-li ucha-
zeč bez zbytečného odkladu svou nepřítomnost zá-
važnými zdravotními, pracovními nebo jinými dů-
vody, poplatek za písemný test se nevrací, ale je po-
važován za poplatek za písemný test v jiném ter-
mínu, pokud se uchazeč přihlásí ke zkoušce
nejpozději ve lhůtě 6 měsíců od původního termínu
konání písemného testu. Pokud tak neučiní nebo
omluví-li se uchazeč i z dalšího termínu písemného
testu, poplatek za písemný test propadá.

(4) Výsledky písemného testu zveřejní Komora
na svých internetových stránkách ve lhůtě 10 dnů
ode dne vykonání testu.

§ 4c

(1) Uchazeč, který vykonal písemný test s hod-
nocením „prospěl“, se může do 6 měsíců od vyko-
nání písemného testu přihlásit na jeden z termínů
stanovených Komorou pro konání písemné a ústní
části zkoušky a uveřejněných na internetových
stránkách Komory.

(2) Podmínkou účasti na písemné a ústní části
zkoušky je úhrada poplatku nejpozději ve lhůtě
1 týdne ode dne, kdy se uchazeč přihlásil; jestliže
v uvedené lhůtě uchazeč poplatek nezaplatí, termín
propadá a uchazeč se může přihlásit na jiný z volných
termínů.“.

6. V § 5 odst. 1 se slova „jimž bylo Komorou
umožněno vykonání zkoušky“ nahrazují slovy
„kteří se přihlásili na písemnou a ústní část
zkoušky“.

7. V § 5 odst. 2 větě první se za slovo „konání“
vkládají slova „písemné a ústní části“.

8. V § 6 odst. 5 větě první se slovo „osm“ na-
hrazuje číslovkou „6“.

9. V § 7 odst. 3 se slova „dvě hodiny“ nahrazují
slovy „90 minut“.

10. V § 8 odst. 2 větě druhé se slova „třech obo-
rech“ nahrazují slovy „4 oborech; to neplatí, pokud
uchazeč zkoušku opakoval“.

11. § 9 zní:

„§ 9

(1) Uchazeč, který zkoušku nesložil, avšak byl
hodnocen ve 4 oborech nejméně prospěchovým
stupněm „prospěl“, může podat písemnou žádost
o její opakování. Opakovanou zkoušku vykoná
uchazeč pouze v tom oboru, ve kterém byl při před-
chozí zkoušce hodnocen prospěchovým stupněm
„neprospěl“; uchazeč vykoná ústní část zkoušky
vždy, písemnou část zkoušky pouze v případě, že
opakuje obor uvedený v § 1 odst. 1 písm. b), c), d).
Opakovanou zkoušku lze vykonat pouze v termínu
stanoveném Komorou. Ustanovení § 5 odst. 2 se po-
užije obdobně.

(2) Uchazeč, který zkoušku nesložil s tím, že
byl ve 2 a více oborech hodnocen prospěchovým
stupněm „neprospěl“, a uchazeč, který nesložil opa-
kovanou zkoušku podle odstavce 1, může podat no-
vou přihlášku ke zkoušce nejdříve po uplynutí
6 měsíců.“.

12. § 19 zní:

„§ 19

Protokol o průběhu advokátní zkoušky,
zkoušky způsobilosti a uznávací zkoušky a písemné
práce uloží Komora po dobu 10 let.“.

Poznámky pod čarou č. 1 a 2 se zrušují.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Advokátní zkouška, zkouška způsobilosti
a uznávací zkouška, na kterou se uchazeč, který spl-
ňuje zákonem stanovené podmínky, přihlásil přede
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se dokončí po-
dle dosavadních právních předpisů; to neplatí, pokud
se uchazeč zkoušky z jakéhokoli důvodu nezúčastní.

2. Pro písemnosti týkající se advokátních
zkoušek a profesních zkoušek komerčního právníka
podle dosavadních právních předpisů platí ustano-
vení § 19 vyhlášky č. 197/1996 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, obdobně.
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3. Celkový soubor otázek pro konání pí-
semného testu zveřejní Česká advokátní komora
na svých internetových stránkách nejpozději ve
lhůtě 1 měsíce před nabytím účinnosti této vyhláš-
ky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. čer-
vence 2019.

Ministr spravedlnosti:

JUDr. Kněžínek, Ph.D., v. r.
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SDĚLENÍ

Energetického regulačního úřadu

ze dne 2. října 2018

o vydání cenových rozhodnutí

Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky
v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 2/2018 ze dne
25. září 2018, kterým se stanovují cena za činnost povinně vykupujícího a ceny spojené se zárukami původu
elektřiny, a dále pak podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen,
ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a podle § 1 odst. 3, § 4, 5, 6, 12, 24, 26 a 54 zákona č. 165/2012 Sb.,
o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové
rozhodnutí č. 3/2018 ze dne 25. září 2018, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie.

Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí
č. 2/2018 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 26. září 2018, v částce 5. Uvedeným dnem uveřejnění
nabylo cenové rozhodnutí platnosti. Účinnosti nabývá dnem 1. ledna 2019.

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2018 bylo uveřejněno v Energetickém regu-
lačním věstníku ze dne 26. září 2018, v částce 6. Uvedeným dnem uveřejnění nabylo cenové rozhodnutí
platnosti. Účinnosti nabývá dnem 1. ledna 2019.

Předseda Rady Energetického regulačního úřadu:

JUDr. PhDr. Košťál v. r.
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Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2018 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňko-
va 4; Praha 9: DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohos-
tická 5, tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 –
vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 –
Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Ob-
jednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného
nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných
výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné
číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95
ze dne 8. 11. 1995.
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