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Chorvatsko
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duben 2014

POPIS VNITROSTÁTNÍHO SYSTÉMU ODBORNÉ PŘÍPRAVY ADVOKÁTŮ v
Chorvatsku
1. Přístup k profesi

Vysokoškolské / univerzitní
vzdělání

ANO

Titul v oboru právo je povinný

ANO

Postup, jak dosáhnout plné
způsobilosti k výkonu
advokátní profese:




Alternativní přístup k profesi:

Existuje možnost přestupu z jiných právnických
profesí (akademická obec, soudnictví atd.).

Registrace u advokátní komory
Absolvování koncipientské právní praxe

Soudci a žalobci se mohou stát plně
způsobilými k výkonu advokátní profese, pokud
splní nezbytné podmínky (jsou držiteli titulu z
právnické fakulty, úspěšně složí advokátní
zkoušku a mají alespoň tříletou praxi ve funkci
soudce nebo státního žalobce).
2. Odborná příprava během právní praxe
Existuje právní praxe?

ANO

Právní základ:
V angličtině: zákon o advokacii
V chorvatštině: zakon o odvjetništvu
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Koncipienti v podnikových právních odděleních
se mohou stát plně způsobilými k výkonu
advokacie, pokud mají alespoň čtyřletou praxi
v oblasti práva a složí advokátní zkoušku.
V souladu s ustanoveními zákona o advokacii je
minimální délka koncipientské právní praxe buď
tři roky, během nichž musí koncipienti pracovat
v advokátní kanceláři nebo získat pracovní
zkušenosti s právními záležitostmi v oblasti
soudnictví, nebo alespoň čtyři roky působení v
podnikovém právním oddělení (článek 48
zákona o advokacii).
Ustanovení zákona o advokacii uvádí veškerá
práva a povinnosti koncipientů, pokud jde o
odbornou přípravu a přípravu na advokátní
zkoušky. Chorvatská advokátní komora
pořádá nejméně čtyřikrát do roka bezplatné
semináře určené všem koncipientům, které
trvají minimálně 150 hodin a jsou při přípravě
na advokátní zkoušku velice užitečné.
Povinná

ANO

Stanovená délka:
3 roky

Struktury odpovědné za Advokátní komora
organizaci právní
praxe:
Forma právní praxe




Přijímací zkouška /
prověření před
zahájením právní praxe

Žádná přijímací zkouška

Stanovený vzdělávací
plán během právní
praxe

Žádný stanovený vzdělávací plán

Specifika týkající se
vzdělávání v oblasti
práva EU a jazykové
přípravy

Žádné povinnosti týkající se přípravy v oblasti práva
EU a jazykové přípravy

Stáž pod dohledem v soukromé advokátní kanceláři
Stáž pod dohledem komory
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Hodnocení/zkouška po
skončení právní praxe

Žádné hodnocení ani zkouška po skončení právní
praxe

3. Systém soustavné odborné přípravy
Rozlišování
mezi
soustavnou NE
odbornou přípravou a specializací
Povinnosti týkající se
soustavné odborné
přípravy

ANO

Povinnosti týkající se odborné přípravy jsou
stanoveny
ve
vnitřních
předpisech
advokátní komory a v etickém kodexu
právních zástupců (anglicky).
Pokud jde o navazující celoživotní
vzdělávání advokátů, pro advokáty neplatí
povinnost absolvovat další odbornou
přípravu, je však vcelku zřejmé, že bez
odborné přípravy nemohou advokáti rozvíjet
své profesní zkušenosti, jsou tudíž v
podstatě nuceni získávat nové poznatky a
zkušenosti. Etický kodex rovněž stanoví, že
advokát by měl aktualizovat a rozšiřovat své
právnické
i
všeobecné
vzdělání.
Nedodržování ustanovení etického kodexu
vede k disciplinárnímu řízení, které může
vyústit v sankce, například k vyškrtnutí ze
seznamu chorvatských advokátů.

Povinnosti týkající se studia cizích
jazyků

NE

Povinnosti týkající se obsahu
práva EU ve vztahu k soustavné
odborné přípravě

NE

4. Systémy akreditace a poskytovatelé odborné přípravy
Možnost akreditace

NE

Počet poskytovatelů nabízejících
vzdělávací aktivity v oblasti
soustavné odborné přípravy

1 až 5

Typy poskytovatelů připravujících
akreditované vzdělávací aktivity v
oblasti soustavné odborné
přípravy

Advokátní komory
Odbornou přípravu zajišťují obě právnické
komory – Chorvatská advokátní komora i
Chorvatské právnické shromáždění.
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Aktivity a metody
Typy vzdělávacích
aktivit, které jsou
uznány v rámci
povinností soustavné
odborné přípravy




Účast na konferencích v
rámci odborné přípravy
Publikační činnost

Účast na aktivitách v
oblasti
odborné
přípravy
v
jiných
členských státech:
Ano, započítává se do
splněných požadavků v
rámci odborné přípravy.

5. Dohled nad aktivitami v oblasti odborné přípravy
Organizace zapojené do dohledu Advokátní komory
nad vzdělávacími aktivitami v
rámci soustavné odborné
přípravy
Proces dohledu

Chorvatská advokátní komora dohlíží na
činnost advokátů, včetně jejich vzdělávání.
Podle etického kodexu musejí advokáti
rozšiřovat své právnické i všeobecné vzdělání
a neplnění těchto ustanovení může vést k
disciplinárnímu řízení vedenému proti dané
osobě. Chorvatská advokátní komora tedy
jakožto regulační orgán dohlíží jak na výkon
advokátní praxe, tak na další zdokonalování a
vzdělávání advokátů.

Zdroj: Pilotní projekt – Evropské justiční vzdělávání: „Část 2 – Studie aktuální situace v
oblasti odborné přípravy advokátů týkající se právních předpisů EU“, vypracovaná Radou
evropských advokátních komor (CCBE) a Evropským institutem veřejné správy (EIPA)
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