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POPIS VNITROSTÁTNÍHO SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ v Anglii a Walesu
1. Přístup k profesi
Vysokoškolské vzdělání /
univerzitní vzdělání

ANO (uchazeči musejí mít titul, který je opravňuje
k výkonu dané profese)

Titul v oboru právo je povinný

NE

Postup, jak dosáhnout plné
způsobilosti k výkonu
advokátní profese:








před přijetím absolvování kurzu profesních
dovedností (Professional skills course, PSC)
posouzení uchazeče právnickou společností
(Law Society)
hodnocení uchazeče a přijetí do advokátní
kanceláře
absolvování právní praxe (zaškolení)
zkouška
registrace u Právnické společnosti Anglie a
Walesu

Možnosti přístupu k profesi:
titul, který opravňuje k výkonu právnické profese
+ LPC (kurz právní praxe) + smlouva o dvouleté
odborné přípravě
nebo
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titul v jiném oboru než právo + GDL (celoroční
přeškolovací kurz)+ LPC + smlouva o dvouleté
odborné přípravě
Všichni uchazeči musejí absolvovat LPC (kurz
právní praxe) + dvouletou odbornou přípravu
(kterou může nabízet advokátní kancelář, subjekt
veřejného

sektoru

nebo

právní

oddělení

společnosti).
Alternativní přístup k profesi:

ANO
 koncipientská praxe místo titulu
 možnosti přechodu z jiných profesí
(právnické profese z jiných zemí)
Je možné vstoupit ve fázi LPC,
prostřednictvím

subjektu

ILEX

a

to

(příslušníci

právnických profesí), což zahrnuje kombinované
studium + zkušenosti namísto bakalářského
titulu. Požadavky na tento způsob přijetí jsou od
tohoto okamžiku stejné jako požadavky pro
uchazeče, kteří do profese vstupují tradičními
způsoby.
Způsob QLTS (přechod kvalifikovaných advokátů)
– pro advokáty, kteří získali kvalifikaci jinde –
součástí je složení zkoušek a splnění požadavků
na požadovanou způsobilost
2. Odborná příprava během právní praxe
Existuje koncipientská
právní praxe?

ANO

Právní základ:
Předpisy Regulačního orgánu právních
zástupců (SRA) o vzdělávání, 2011
http://www.sra.org.uk/students/lpc.page
http://www.sra.org.uk/students/trainingcontract.page
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Povinná

Struktury odpovědné
za organizaci
vzdělávání během
právní praxe

ANO









Forma právní praxe







Přijímací zkouška /
prověření před
zahájením právní

ANO

Stanovená délka:
3 roky
(2 roky odborné přípravy + přibližně 1 rok LPC)
(až 6 měsíců lze odečíst za předcházející
rovnocennou zkušenost)
soukromé advokátní kanceláře a interní právní
oddělení v komerčních organizacích – zajišťují
druhou fázi doby právní praxe (zaškolení),
odbornou přípravu (praktické zkušenosti na
pracovišti)
jiné než soukromé organizace (např. vnitrostátní a
místní vládní subjekty a interní právní oddělení
v komerčních organizacích) – zajišťují druhou fázi
doby právní praxe (zaškolení), odbornou přípravu
(praktické zkušenosti na pracovišti)
komerční poskytovatelé – komerční poskytovatelé
jako jsou soukromé vysoké školy, které se někdy
specializují na profesní kvalifikace. Musejí získat jak
akademickou akreditaci od Úřadu Spojeného
království pro hodnocení kvalifikací (Qualifications
Assessment Authority of the UK), tak akreditaci od
SRA (tito poskytovatelé zajišťují první fázi doby
zaškolení, kurz právní praxe)
vysoké školy (vysoké školy zajišťují první fázi právní
praxe (zaškolení) - kurz právní praxe)
koncipientská praxe pod dohledem soukromého
advokáta
právnické vzdělávání se specifickými osnovami,
které jsou společné pro všechny advokátní
koncipienty
právnické vzdělávání s osnovami přizpůsobenými
potřebám koncipienta
vzdělávání zaměřené na dovednosti potřebné pro
jiná povolání než povolání advokáta
vzdělávání zaměřené na dovednosti potřebné pro
povolání advokáta



kontrola / ověření diplomu
test způsobilosti
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http://www.sra.org.uk/solicitors/handbook/suit

praxe

abilitytest/content.page
Stanovený vzdělávací
plán během právní
praxe

ANO

V LPC a během odborné přípravy musejí být
pokryty tři samostatné oblasti práva včetně
alespoň jedné oblasti sporného a nesporného
práva.
Výstupy LPC:
http://www.sra.org.uk/documents/students/lpc/L
PC-Outcomes-Sept2011.pdf

Specifika týkající se
práva EU a jazykového
vzdělávání:

NE

Očekává se však, že před zahájením LPC budou
mít studenti znalosti o
- hlavních orgánech EU
- zdrojích a výkladu práva EU
- vztahu mezi právem EU a vnitrostátními
právními předpisy
- relevantních úmluvách a právních předpisech
v oblasti lidských práv
Právo EU se vyučuje a posuzuje v rámci celého
LPC, když se kurz zabývá dotčenou právní oblastí.

Rozdělení právní praxe NE
do jednotlivých fází
Hodnocení / zkouška
po době skončení
právní praxe

ANO





písemné zkoušky
ústní zkoušky
Zkoušky probíhají ve fázi LPC, období
odborné přípravy je ukončeno
odpovědným vzdělávacím partnerem bez
dalších zkoušek.

3. Systém soustavné odborné přípravy a specializace
Rozlišování mezi soustavnou
odbornou přípravou a
specializací

ANO
Také specializační vzdělávání se však může
započítat do požadavků na CPD a není povinné,
pokud se právní zástupce nezaměřuje na
vysoce specifické druhy práce, např. na trestní
obhajobu.
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Trestní obhajoba je jedinou specializací, která je
zatím v anglickém systému vzdělávání advokátů
k dispozici.
Právní základ:
Program SRA pro zabezpečování kvality pro
advokáty (trestní), upravuje praxi trestní
advokacie v Anglii a Walesu
Povinnosti týkající se
soustavné odborné
přípravy

ANO

Povinnosti týkající se povinného vzdělávání jsou
vymezeny v interních předpisech právnické
společnosti
Právní základ:
Předpisy, které upravují požadavky na další
vzdělávání právních zástupců v Anglii a Walesu:
http://www.sra.org.uk/solicitors/cpdaccreditation.page
http://www.sra.org.uk/solicitors/handbook/cpd/c
ontent.page

Povinnosti týkající se
specializace

ANO

Povinnosti týkající se
studia cizích jazyků

NE

Nikdy neexistovaly, ale celková situace se stává
složitější. Právní zástupci mohou získat převážně
specializované kvalifikace, které nevyplývají ze
zákona a slouží jako značka kvality – klienti jako
vláda a banky tyto specializované akreditace v
rostoucí míře využívají jako faktor při výběru
panelů. Nedávno (2013) však byla zavedena nová
povinná specializovaná akreditace s názvem
Program posuzování kvality pro advokáty
(QASA), která vyžaduje, aby trestní obhájci měli
pro vystupování před soudy tuto specializovanou
kvalifikaci.

Povinnosti týkající se NE
obsahu práva EU u
soustavné
odborné
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přípravy
specializace?

či

4. Systémy akreditace a poskytovatelé odborné přípravy
Možnost akreditace

ANO, možnost akreditace:
 vnitrostátních poskytovatelů vzdělávání
 poskytovatelů
vzdělávání
ze
všech
členských států
Proces akreditace
Poskytovatelé, kteří nabízejí další profesní rozvoj
(CPD), se mohou stát interními či externími
poskytovateli CPD, pokud splní kritéria pro
schválení
a
podrobí
se
sledování
http://www.sra.org.uk/solicitors/cpd/trainingcompanies.page.

Počet poskytovatelů
nabízejících vzdělávací
aktivity v oblasti soustavné
odborné přípravy

více než 50

Typy poskytovatelů
připravujících akreditované
vzdělávací aktivity v oblasti
soustavné odborné přípravy







právnická společnost
organizace řízená nebo založená advokátní
komorou / právnickou společností (včetně
právních středisek nebo místních uskupení
právních zástupců)
akreditovaný soukromý komerční poskytovatel
vzdělávání
akreditovaný soukromý či veřejný neziskový
poskytovatel vzdělávání

Počet poskytovatelů
nabízejících vzdělávací
aktivity v oblasti specializace

více než 50

Typy poskytovatelů
připravujících akreditované
vzdělávací aktivity v oblasti
specializace







právnická společnost
organizace řízená nebo založená právnickou
společností (včetně právních středisek nebo
místních uskupení právních zástupců)
akreditovaný soukromý komerční poskytovatel
vzdělávání
akreditovaný soukromý či veřejný neziskový
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poskytovatel vzdělávání
Aktivity a metody
Typy vzdělávacích aktivit,
které jsou uznány v rámci
povinností soustavné
odborné přípravy či
specializace












osobní účast na
školeních
absolvování dálkových
školení
absolvování elearningových modulů
shlédnutí webového
semináře
absolvování smíšených*
vzdělávacích aktivit
účast na vzdělávacích
konferencích*
účast na vzdělávacích
aktivitách jako školitel
nebo učitel
psaní/publikování

25 % ročních požadavků na

Účast na
vzdělávacích
aktivitách v jiném
členském státě:
Lze ji započítat do
povinností
týkajících se
dalšího vzdělávání,
to ale závisí na:
 tom, zda je
poskytovatel
vzdělávání před
účastí
akreditován v
členském státě
účastníka
 druhu činností

další vzdělávání musí tvořit
vzdělávání poskytované
akreditovanými
poskytovateli.
5. Dohled nad vzdělávacími činnostmi
Organizace zapojené do
dohledu nad vzdělávacími
aktivitami v rámci soustavné
odborné přípravy

ANO

právnická společnost

Proces dohledu

Posouzení
 kvality obsahu
 kvality vzdělávacích metod

Organizace zapojené do
dohledu nad vzdělávacími
aktivitami v rámci

ANO

Na program QASA dohlíží Regulační orgán
právních zástupců, Rada pro standardy
advokacie a ústav „Professional Institute
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specializace

Proces dohledu

of Legal Executives” (Profesní ústav
příslušníků právnických profesí), přičemž
každý z těchto subjektů jménem svých
členů/subjektů, které reguluje, spravuje
společnou normu pro trestní advokáty.
Posouzení



kvality obsahu
kvality vzdělávacích metod

Zdroj: Pilotní projekt – Evropské justiční vzdělávání: „Série 2 – Studie o současném stavu
vzdělávání advokátů zaměřeného na právo EU“, vypracovaná Radou advokátních komor
a sdružení právníků Evropy (CCBE) a Evropským institutem veřejné správy (EIPA).
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