
Memorandum 

k provádění autorizované konverze dokumentů advokáty 

mezi Ministerstvem vnitra a Českou advokátní komorou 

 

1. Výklad zákonných ustanovení: 
 
Zástupci Ministerstva vnitra České republiky a České advokátní komory se shodli na 
následujícím výkladu zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů a zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii: 
 
Podle § 23 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů, ve znění zákona č. 261/2021 Sb., provádějí advokáti autorizovanou konverzi 
dokumentů na žádost za podmínek stanovených jiným právním předpisem. Jiným právním 
předpisem je zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Podle § 25c zákona o advokacii je advokát oprávněn provádět autorizovanou konverzi 
dokumentů postupem podle zvláštního právního předpisu. Zvláštním právním předpisem je 
zákon č. 300/2008 Sb., přičemž tento postup stanoví § 24 citovaného zákona. 
 
Podmínky pro provádění konverzí advokáty tedy stanoví zákon o advokacii, zatímco podmínky 
pro provádění konverzí na žádost ostatními subjekty stanoví zákon č. 300/2008 Sb. Požadavek 
na zkoušku ve smyslu § 30 zákona č. 300/2008 Sb. se tedy vztahuje pouze na zaměstnance 
kontaktních míst veřejné správy, zatímco na advokáty se vztahují podmínky stanovené 
zákonem o advokacii, tedy složení advokátní zkoušky. Znalost zákona č. 300/2008 Sb. je přitom 
pro složení advokátní zkoušky vyžadována na základě § 1 odst. 2 vyhlášky Ministerstva 
spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací 
zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění pozdějších předpisů. 
 
Pokud tedy přechodné ustanovení k zákonu č. 261/2021 Sb. v čl. CXLIII bod 6 stanoví, že osoba, 
která nesplňuje podmínky podle § 30 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., ve znění účinném od 
1. ledna 2022, může provádět autorizovanou konverzi dokumentů na žádost pouze do 
31. prosince 2022, nedotýká se to oprávnění advokátů provádět konverze, neboť jejich 
oprávnění vyplývá z advokátní zkoušky, a nikoli zkoušky dle § 30 odst. 1 zákona č. 300/2008 
Sb. 
 

2. Advokátní zkouška 
Česká advokátní komora prohlašuje, že v rámci advokátní zkoušky budou kandidáti důsledně 
zkoušeni z provádění autorizovaných konverzí na žádost se zaměřením na jejich praktické 
provádění. 

3. Vzdělávání advokátů a advokátních koncipientů 
Česká advokátní komora a Ministerstvo vnitra České republiky se zavazují spolupracovat při 
vzdělávání advokátů a advokátních koncipientů v provádění autorizovaných konverzí. 

4. Kontrolní činnost 
Ministerstvo vnitra České republiky bude průběžně poskytovat České advokátní komoře 
informace a poznatky z praxe a případná stěžovaná pochybení advokátů při provádění 
autorizovaných konverzí předá k posouzení a vyřízení Kontrolní radě České advokátní komory. 



5. Postup de lege ferenda 
Ministerstvo vnitra České republiky a Česká advokátní komora se zavazují, že budou 
spolupracovat na přípravě novelizace příslušných právních předpisů, jejichž cílem bude 
umožnit provádění autorizované konverze pověřenými zaměstnanci advokáta, kteří by 
podléhali obecné zkoušce dle ust. § 30 č. 300/2008 Sb., jejíž provedení by mola z pověření 
Ministerstva vnitra České republiky zajišťovat Česká advokátní komora. Vypracování 
příslušných změnových návrhů se obě strany zavazují předložit k vzájemnému posouzení do 
1.7.2023. 
 
 

V Praze dne 14. 12. 2022 

 

Za Ministerstvo vnitra České republiky: Za Českou advokátní komoru 
  
Ing. Mgr. David Sláma 
ředitel odboru strategického rozvoje a 
koordinace veřejné správy pověřen řízením 
sekce veřejné správy a eGovernmentu 

JUDr. Robert Němec, LL.M. 
předseda České advokátní komory 

 


