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POPIS VNITROSTÁTNÍHO SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ ve Skotsku
1. Přístup k profesi
Vysokoškolské vzdělání /
univerzitní vzdělání

ANO

Titul v oboru právo je povinný

ANO

Postup, jak dosáhnout plné
způsobilosti k výkonu
advokátní profese:






Alternativní přístup k profesi:

registrace u advokátní komory
zkouška (organizovaná advokátní komorou)
posouzení uchazeče advokátní komorou nebo
výborem zřízeným advokátní komorou
dokončení doby právní praxe (zaškolení)

NE
Advokátem se uchazeč může stát teprve poté, co
působil jako právní zástupce.

2. Odborná příprava během právní praxe
Existuje koncipientská
právní praxe?

ANO

Právní základ:
Předpis o nově přijatých členech
(zveřejněný Fakultou advokátů)
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Povinná

ANO

Struktury odpovědné
za organizaci
vzdělávání během
právní praxe

Skotská advokátní komora

Forma právní praxe






Stanovená délka:
9 měsíců

koncipientská praxe pod dohledem soukromého
advokáta
koncipientská praxe pod dohledem Skotské
advokátní komory
vzdělávání zaměřené na dovednosti potřebné pro
povolání advokáta
praktická instruktáž známá jako „devilling“ (zácvik),
při které nově přijatí členové projdou intenzivní
strukturovanou odbornou přípravou zaměřenou
na zvláštní dovednosti nutné pro výkon povolání
advokáta
viz rovněž Předpisy o nově přijatých členech

Přijímací zkouška /
prověření před
zahájením právní
praxe

ANO



kontrola / ověření diplomu (je třeba
předložit kopii bakalářského diplomu v
oboru právo - LLB)



vstupní zkouška



jiné způsoby (kontrola akademických
přepisů, reference od 2 osob, odsouzení v
trestních věcech, průvodní dopis, na jehož
základě může být uchazeč zapsán jako
nový člen)

Pokrytá témata: důkazy, praxe a protokol,

Stanovený vzdělávací
plán během právní
praxe

ANO

Specifika týkající se
práva EU a jazykového
vzdělávání:

žádné lekce zaměřené na právo EU

advokátní dovednosti

žádné jazykové vzdělávání

Rozdělení právní praxe ANO
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do jednotlivých fází

Nově přijatí členové se účastní povinných kurzů a jsou
posouzeny jejich advokátní dovednosti, účastní se také
praktické přípravy v oblasti občanského a trestního práva
společně se členy advokátní komory.

Hodnocení / zkouška
po době skončení
právní praxe

ANO



prostřednictvím písemných zkoušek



prostřednictvím ústních zkoušek

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

NE

Povinnosti týkající se
soustavné odborné
přípravy

Povinnosti týkající se povinného vzdělávání jsou
vymezeny v interních předpisech Skotské
advokátní komory.
(Všichni členové, kteří vykonávají praxi, musejí
každý kalendářní rok absolvovat alespoň 10
hodin akreditovaného dalšího profesního
rozvoje (CPD), a to v kurzech, na konferencích,
sympoziích a obdobných akcích pořádaných
poskytovateli vzdělávání, kteří jsou za tímto
účelem akreditováni ředitelem pro odbornou
přípravu a vzdělávání (Director of Training &
Education).)
Právní základ:

ANO

Program dalšího profesního rozvoje (CPD):
http://www.advocates.org.uk/profession/devsche
me.html
Pro skotské advokáty neexistuje žádný program

Povinnosti týkající se
specializace

NE

Povinnosti týkající se
studia cizích jazyků

žádné povinnosti

specializace.

Povinnosti týkající se žádné povinnosti
obsahu práva EU u
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soustavné
odborné
přípravy
či
specializace?
4. Systémy akreditace a poskytovatelé odborné přípravy
Možnost akreditace

ANO (pouze pro další profesní rozvoj)
 vzdělávacích kurzů
 vnitrostátních poskytovatelů vzdělávání
 poskytovatelů vzdělávání ze všech
členských států

Počet poskytovatelů
nabízejících vzdělávací
aktivity v oblasti soustavné
odborné přípravy

21 až 50

Typy poskytovatelů
připravujících akreditované
vzdělávací aktivity v oblasti
soustavné odborné přípravy









Skotská advokátní komora
akreditovaný soukromý komerční
poskytovatel vzdělávání (včetně
advokátních kanceláří)
akreditovaný soukromý či veřejný
neziskový poskytovatel vzdělávání
(včetně vysokých škol, nadací)
neakreditovaný soukromý komerční
poskytovatel vzdělávání
neakreditovaný soukromý či veřejný
neziskový poskytovatel vzdělávání

Počet poskytovatelů
nabízejících vzdělávací
aktivity v oblasti specializace

21 až 50

Typy poskytovatelů
připravujících akreditované
vzdělávací aktivity v oblasti
specializace

Nepoužije se.

Aktivity a metody
Typy vzdělávacích aktivit,
které jsou uznány v rámci



osobní účast na
školeních
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Účast na
vzdělávacích
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povinností soustavné
odborné přípravy či
specializace









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

aktivitách v jiných
členských
státech:
Ano, lze ji započítat
do povinností
týkajících se
dalšího vzdělávání.

5. Dohled nad vzdělávacími aktivitami v rámci odborné přípravy
Organizace zapojené do
dohledu nad vzdělávacími
aktivitami v rámci soustavné
odborné přípravy

ANO

Proces dohledu

Součástí dohledu je posouzení



Skotská advokátní komora provádí
dohled nad akreditovanými kurzy dalšího
vzdělávání nebo tyto kurzy posuzuje.

kvality obsahu
kvality vzdělávacích metod.

Pokud jde o další profesní rozvoj (CPD), advokáti,
kteří vykonávají praxi, musejí předložit prohlášení,
že každý kalendářní rok absolvovali alespoň 10
hodin

akreditovaného

dalšího

profesního

rozvoje (CPD) (viz výše „Povinnosti týkající se
dalšího vzdělávání“).
Organizace zapojené do
dohledu nad vzdělávacími
aktivitami v rámci
specializace

Nep
oužij
e se.

Pro advokáty ve Skotsku neexistují žádné
formální specializace.

Proces dohledu

Nepoužije se.

6. Vnitrostátní reforma systému vzdělávání
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V současnosti se neplánují žádné reformy.

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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