Systémy vzdělávání advokátů v EU
Anglie a Wales
Informace poskytla: Rada pro standardy advokacie (Bar Standards Board)
duben, 2014

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

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

Titul v oboru právo je povinný

NE – Uchazeči, kteří původně absolvovali studium jiného
oboru než práv, mohou absolvovat roční přeškolovací
právnický kurz a získat vysokoškolský titul v oboru práv
(Graduate Diploma in Law, GDL), který byl dříve známý
jako společná profesní zkouška (CPE, Common
Professional Examination).

Proto existují dva způsoby:
•
získání titulu, který opravňuje k výkonu
právnické profese (titul požadované úrovně udělený
vysokou školou ve Spojeném království nebo titul
udělený vysokou školou nebo zařízením nebo
ekvivalentním subjektem na rovnocenné úrovni mimo
Spojené království, který Rada pro standardy advokacie
přijme jako rovnocenný titulu, jenž byl udělen
ve Spojeném království; nebo
•
získání titulu, který opravňuje k výkonu dané
profese, a úspěšné absolvování přeškolovacího kurzu.
Postup, jak dosáhnout plné

 registrace u advokátní komory (ne dříve, než
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způsobilosti k výkonu advokátní
profese

uchazeč získá plnou kvalifikaci)
 zkouška
 kurz odborné přípravy, vedený právnickými školami
a schválený Radou pro standardy advokacie:
absolvování odborného kurzu advokátní komory
(Bar Professional Training Course, BPTC)
a osvědčení vydané poskytovatelem kurzu, kterým
se potvrzuje úspěšné absolvování kurzu (fáze
odborné přípravy) – v této fázi může advokát
(barrister) užívat toto označení, ale nikoli v
souvislosti s poskytováním právních služeb. V
souvislosti s poskytováním právních služeb se lze
označovat za advokáta až po dokončení profesní
fáze (koncipientská právní praxe, tzv. „Pupillage“ +
přijetí do sdružení, tzv. „Inn“ + schválení charakteru
a způsobilosti) a pouze tehdy, je-li daná osoba
držitelem osvědčení o výkonu praxe advokáta.
 úspěšné dokončení dvanáctiměsíční koncipientské
praxe (profesní fáze) a získání osvědčení o plné
kvalifikaci
 prohlášení o přijetí a osvědčení o dobrém
charakteru: posouzení charakteru a způsobilosti
uchazeče sdruženími advokátů (Inns of Court)
 přijetí do sdružení (všichni advokáti musejí být členy
jednoho ze čtyř sdružení - Inner Temple, Middle
Temple, Grays Inn a Lincoln’s Inn –, která byla v
minulosti odpovědná za přijímání advokátů –
v současnosti však uchazeče přijmou pouze
v případě, že splnil požadavky Rady pro standardy
advokacie)
 registrace v rejstříku advokátů (Barristers Register)
(pouze pro advokáty, kteří mají platné/aktuální
osvědčení o výkonu praxe)
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Alternativní přístup k profesi:

ANO
 roční přeškolovací kurz (viz výše)
 možnosti přechodu z jiných profesí (absolventi
studia práv nebo advokáti přijatí do advokátní
komory v jiném členském státě EU). Rada pro
standardy advokacie provede posouzení
rovnocennosti, při němž srovná relevantní
zahraniční a vnitrostátní kvalifikace a odborné
zkušenosti. Poté Rada pro standardy advokacie
rozhodne, zda bude žadatel muset složit
přechodovou zkoušku pořádanou advokátní
komorou (Bar Transfer Test) (zkouška, která
má posoudit, zda má daná osoba odborné
znalosti nutné k výkonu advokátní praxe v Anglii
a Walesu)
 právní
zástupci
(solicitors),
zahraniční
kvalifikovaní advokáti a právničtí akademičtí
pracovníci (např. dočasní členové v komoře
zahraničních
kvalifikovaných
advokátů)
(článek 78 předpisů advokátní komory týkajících
se vzdělávání): zahraniční kvalifikovaný advokát,
který alespoň po dobu 3 let řádně vykonával
plná práva na vystupování před soudy, které
uplatňují právo, jež je do značné míry podobné
zvykovému právu Anglie a Walesu, může od
Rady pro standardy advokacie získat dočasné
osvědčení o kvalifikaci

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

ANO

Právní základ:
Předpisy advokátní komory týkající se vzdělávání
(účinné od 1. 10. 2012)

Povinná

ANO

Stanovená délka: 12 měsíců (profesní fáze)
 profesní
fáze:
úspěšné
dokončení
dvanáctiměsíční koncipientské praxe (Pupillage)
a získání osvědčení o plné kvalifikaci.
Koncipientská praxe je rozdělena na: 1)
šestiměsíční období bez praxe; a 2) šestiměsíční
období s praxí.
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Struktury odpovědné za
organizaci vzdělávání
během právní praxe





Forma právní praxe

schválená vzdělávací organizace (koncipientská právní
praxe)
advokát, který je registrovaným školitelem koncipientů
(koncipientská praxe)
externí vzdělávání (článek 42 předpisů advokátní komory
týkajících se vzdělávání): a) u právního zástupce, soudce
nebo jiného vhodně kvalifikovaného právníka, který není
registrovaným školitelem koncipientů; a/nebo b) u
organizace, která není schválenou vzdělávací organizací,
ale podle názoru Rady pro standardy advokacie poskytuje
vhodné
vzdělávání
a zprostředkovává
zkušenosti
(koncipientská praxe)



koncipientská praxe pod dohledem advokáta, který je
registrovaným školitelem koncipientů (profesní fáze)



vzdělávání zaměřené na dovednosti potřebné pro jiná
povolání než povolání advokáta



vzdělávání zaměřené na dovednosti potřebné pro povolání
advokáta
požadavky sdružení na advokáty, kteří byli přijati: 12
vzdělávacích lekcí (předpisy 56-62 předpisů advokátní
komory týkajících se vzdělávání). Advokáti musejí tyto
kvalifikační lekce absolvovat v období, které není delší než
5 let a končí v den, kdy jsou přijati do advokátní komory.
(Ve skutečnosti se stále jedná o vzdělávání před získáním
kvalifikace, protože advokát může získat osvědčení o
výkonu praxe teprve poté, co tyto lekce absolvoval.)



Přijímací zkouška /
prověření před zahájením
právní praxe

Profesní fázi nelze zahájit později než 5 let po
dokončení fáze odborné přípravy, výjimkou jsou
případy, kdy to povolí Rada pro standardy
advokacie.
Dokončení fáze odborné přípravy (nebo
osvobození) je předpokladem pro zahájení fáze
profesní.

ANO




dokončení akademické fáze
zkouška způsobilosti organizovaná advokátní
komorou (Bar Course Aptitude Test, BCAT) (pro
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vstup do fáze odborné přípravy (BPTC) – viz výše
„stanovená délka koncipientská praxe“)
Stanovený vzdělávací plán
během právní praxe

ANO

Specifika týkající se práva
EU a jazykového
vzdělávání:

ANO

Rozdělení právní praxe do
jednotlivých fází

ANO

Hodnocení / zkouška po
době skončení právní praxe

ANO

Fáze odborné přípravy (BPTC) zahrnuje právo EU, avšak
nikoli jako samostatné téma. Před zahájením fáze
odborné přípravy si studenti osvojí znalosti práva EU
tím, že získají titul, který opravňuje k výkonu právnické
profese.

Posouzení na základě zpráv školitelů
Uchazeč o členství v advokátní komoře musí k žádosti
přiložit reference od svého zaměstnavatele (advokátní
kancelář). Advokátní kancelář by měla potvrdit, že je
uchazeč způsobilý stát se advokátem.

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

ANO
Specializační vzdělávání není povinné, pokud se
advokát nezaměřuje na vysoce specifické druhy práce,
např. na trestní obhajobu.
Jediná specializace, která je advokátům k dispozici, je
tzv. QASA – program posuzování kvality pro
specializované advokáty (quality assessment scheme for
specialist advocates).
V současnosti je však program QASA předmětem
soudního přezkumu.

Povinnosti týkající se
soustavné odborné
přípravy

ANO

Rada pro standardy advokacie stanoví požadavky na
další vzdělávání, aby zaručila, že si advokáti v průběhu
celé kariéry udržují patřičné dovednosti.
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Povinnosti ohledně dalšího vzdělávání:


CPD (další profesní rozvoj - Continuing Professional
Development): „práce prováděná nad rámec
běžných závazků advokátů, která má rozvíjet jejich
dovednosti, znalosti a profesní normy v oblastech,
jež jsou relevantní pro jejich stávající či navrhovanou
oblast praxe, a která jim má umožnit, aby si udrželi
aktuální znalosti, a má zachovávat vysoké normy
profesní praxe" (soulad s předpisy o CPD – obecný
průvodce k CPD)

Právní základ:

Povinnosti týkající se
specializace

ANO

Povinnosti týkající se studia
cizích jazyků

NE



Regulační požadavky Rady pro standardy
advokacie:
https://www.barstandardsboard.org.uk/regulato
ry-requirements/



Kodex chování
a Walesu

Advokátní

komory

Anglie

Program posuzování kvality pro advokáty Quality
Assessment Scheme for Advocates (QASA), tento
program vyžaduje, aby trestní obhájci (criminal
advocates; včetně advokátů – barristers) měli pro
vystupování před soudy tuto specializovanou kvalifikaci.

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

ANO, možnost akreditace:
 vzdělávacích kurzů
 vnitrostátních poskytovatelů vzdělávání
 poskytovatelů vzdělávání ze všech členských
států (Rada pro standardy advokacie i Regulační
orgán právních zástupců (Solicitors Regulation
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Authority – SRA) mohou pro účely CPD
akreditovat téměř jakoukoli organizaci, která
může prokázat, že její kurzy jsou relevantní)
Proces akreditace:




Počet poskytovatelů nabízejících
vzdělávací aktivity v oblasti
soustavné odborné přípravy
Typy poskytovatelů připravujících
akreditované vzdělávací aktivity v
oblasti soustavné odborné přípravy

Advokáti musejí podepsat dokument o registraci,
který jim na konci kurzu poskytne poskytovatel,
aby mohli doložit počet hodin dalšího profesního
rozvoje (CPD).
Žádosti o akreditaci musejí být zaslány Radě pro
standardy advokacie nejméně dva týdny před
zahájením kurzu (viz „Soulad s předpisy o CPD –
obecný průvodce k CPD“).

více než 50






organizace akreditované úřadem pro CPD při
Radě pro standardy advokacie (úřad pro CPD při
Radě pro standardy advokacie má pravomoc
udělovat akreditované hodiny CPD schváleným
kurzům, seminářům, konferencím, přednáškám
(viz „Soulad s předpisy o CPD – obecný průvodce
k CPD“))
akreditovaný soukromý komerční poskytovatel
vzdělávání
akreditovaný 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




Nedávno byl zaveden program specializace QASA – je
založen na předložení praktických důkazů o
zkušenostech, a nikoli na vzdělávání.



advokátní komora / právnická společnost
akreditovaný soukromý komerční poskytovatel
vzdělávání (včetně advokátních kanceláří)
akreditovaný soukromý či veřejný neziskový
poskytovatel vzdělávání (např. vysoké školy,
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nadace)
neakreditovaný
soukromý
komerční
poskytovatel vzdělávání
neakreditovaný soukromý či veřejný neziskový
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 e-learningových
modulů
zhlédnutí webového
semináře
absolvování smíšených
vzdělávacích aktivit
účast na vzdělávacích
konferencích
účast na vzdělávacích
aktivitách jako školitel nebo
učitel
psaní/publikování

Účast na
vzdělávacích
aktivitách v jiném
členském státě:
Ano, účast na
vzdělávacích
aktivitách v jiném
členském státě lze
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

 kvalita obsahu
 kvalita vzdělávacích metod

Organizace zapojené do dohledu nad
vzdělávacími aktivitami v rámci
specializace

ANO

Proces dohledu




Rada pro standardy advokacie

Neexistují specifické vzdělávací činnosti týkající
se zvláštní kvalifikace.
kvalita obsahu
kvalita vzdělávacích metod

6. Vnitrostátní reforma systému vzdělávání
Současný systém je předmětem přezkumu a od ledna 2016 má nabýt účinku plánovaný nový
přístup „zaměřený na výsledky“.
Rada pro standardy advokacie, Regulační orgán právních zástupců a subjekt ILEX Professional
Standards (regulační subjekt pro příslušníky právnických profesí – legal executives) nechaly
vypracovat společnou „Studii zabývající se přezkumem vzdělávání a odborné přípravy
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právníků“ (The Legal Education and Training Review (LETR)). Výsledky této studie v současnosti
zvažují jednotlivé regulační orgány, které budou odpovědné za rozhodování o tom, zda na základě
studie změní své režimy vzdělávání a odborné přípravy.

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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