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POPIS VNITROSTÁTNÍHO SYSTÉMU ODBORNÉ PŘÍPRAVY PRÁVNÍKŮ / 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:

ANO

posouzení uchazeče právnickou společností
Po získání diplomu PEAT 1 musejí všichni
uchazeči přesvědčit Skotskou právnickou
společnost o tom, že jsou vhodní a způsobilí,
aby se stali právními zástupci, teprve pak je
jim uděleno vstupní osvědčení (Entrance
Certificate), které jim umožňuje zahájit
odbornou praxi (PEAT 2).
Postgraduální kurz se označuje jako PEAT 1
a praktická příprava v kanceláři právního
zástupce společně s povinnými kurzy (TCPD –
Trainee
Continuing
Professional
Development – další profesní rozvoj
koncipientů) představuje PEAT 2.
 absolvování koncipientské právní praxe
(zaškolení)
 registrace u Skotské právnické společnosti
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Místo studia práv je možné složit profesní
zkoušku

pořádanou

Skotskou

právnickou

společností v kombinaci s tříletou odbornou
praxí

„pre-PEAT

1“

u

skotského

právního

zástupce, který vykonává advokacii.
Po dokončení této fáze musejí všichni uchazeči,
kteří se chtějí stát právními zástupci, získat
diplom v oblasti odborné právní praxe (Diploma
in Professional Legal Practice) (PEAT – profesní
vzdělávání a odborná příprava - Professional
Education and Training) – fáze 1 (PEAT 1).
2. Odborná příprava během právní praxe
Existuje koncipientská
právní praxe?

ANO

Právní základ:
Zákon o právních zástupcích (Skotsko) z roku
1980
Tento zákon uděluje Skotské právnické
společnosti pravomoc vydávat předpisy o
vzdělávání a odborné přípravě, a to včetně jak
praktické odborné přípravy, tak kurzů odborné
přípravy.

Povinná

ANO
částečn
ě

Struktury odpovědné
za organizaci
vzdělávání během
právní praxe






Stanovená délka:
dva roky na plný úvazek nebo ekvivalent
dvou let na plný úvazek – to však neplatí pro
všechny kategorie uchazečů

soukromé advokátní kanceláře
jiné než soukromé advokátní organizace (např.
vnitrostátní a místní vládní subjekty a interní právní
oddělení v komerčních organizacích)
jiní poskytovatelé schválení Skotskou právnickou
společností, kteří zajišťují kurzy TCPD (další profesní
rozvoj koncipientů)
TPCD: 40 hodin musí uchazeč absolvovat
u poskytovatele schváleného Skotskou právnickou
společností + alespoň 4 hodiny ze 40 musí tvořit
povinný kurz etiky (Jde přibližně o dobu zaškolení,
neboť se jedná o vzdělávací kurzy on-line, které je
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Forma právní praxe





třeba absolvovat kdykoli během koncipientské praxe
(praktická pracovní zkušenost u právního zástupce)).
komerční poskytovatelé a vysoké školy (na úrovni
koncipienta se počítají pouze schválení poskytovatelé
a uznané diplomové kurzy)
koncipientská praxe pod dohledem soukromého
advokáta (školitele)
vzdělávání zaměřené na dovednosti potřebné pro
jiná povolání než povolání advokáta
vzdělávání zaměřené na dovednosti potřebné pro
povolání advokáta

Všechny tyto tři složky jsou součástí doby zaškolení.
Přijímací zkouška /
prověření před
zahájením právní
praxe

ANO

kontrola / ověření diplomu

Stanovený vzdělávací
plán během právní
praxe

NE

Specifika týkající se
práva EU a jazykového
vzdělávání:

Nejsou
stanoveny
žádné
požadavky
na jazykové
vzdělávání.

Právo
EU
je
povinné
v
rámci
vysokoškolského
(pregraduálního)
studia, ale nevyučuje se jako samostatný
předmět v diplomové fázi kvalifikace,
protože tyto kurzy jsou více praktické
a týkají se např. vystupování před
soudem, pozemkových transakcí atd.,
prvky práva EU jsou však součástí např.
rodinného práva, obchodního práva atd.

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

ANO

Školitel musí provádět čtvrtletní přezkum
výsledků koncipienta. Tyto přezkumy se
předkládají Skotské právnické společnosti pro
účely monitorování. Na konci koncipientské
praxe musí školitel osvědčit, že koncipient
dosáhl všech výsledků, jichž musí podle
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Skotské
právnické
společnosti
koncipientské praxe dosáhnout.

během

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

ANO

Ve skotském systému
specializační vzdělávání.

není

zavedeno

vymezeny v interních předpisech právnické
společnosti.
Právní základ:
Předpisy o právních zástupcích (Skotsko) (další
profesní rozvoj) z roku 1993 a Požadavky
ohledně dalšího profesního rozvoje a pokyny
pro skotské právní zástupce

Povinnosti týkající se
specializace

NE

Specializace není zmíněna ani ve vnitrostátních
právních předpisech, ani v interních předpisech.

Povinnosti týkající se
studia cizích jazyků

žádné povinnosti

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

Skotský

vzdělávací

systém

tuto

možnost

neobsahuje.
Je

třeba

schvalovat

pouze

poskytovatele

povinných vzdělávacích kurzů v praktické fázi
doby zaškolení (tzv. TPCD, Trainee Continuing
Professional Development, tedy další profesní
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rozvoj

koncipientů),

poskytovatelé

CPD

kvalifikovaným právním zástupcům schváleni být
nemusí.
Počet poskytovatelů
nabízejících vzdělávací aktivity
v oblasti soustavné odborné
přípravy

Nepoužije se.
žádný režim akreditace
Je na každém právním zástupci, aby se účastnil
takových činností dalšího profesního rozvoje,
které jsou důležité pro jeho vlastní praxi.

Typy poskytovatelů
připravujících akreditované
vzdělávací aktivity v oblasti
soustavné odborné přípravy

Nepoužije se.
žádný režim akreditace
Je na každém právním zástupci, aby se účastnil
takových činností dalšího profesního rozvoje,
které jsou důležité pro jeho vlastní praxi.

Aktivity a metody
Typy vzdělávacích aktivit,
které jsou uznány v rámci
povinností soustavné odborné
přípravy či specializace









osobní účast na školeních
pro jednotlivce
absolvování elearningových modulů
účast na vzdělávacích
konferencích
účast na vzdělávacích
aktivitách jako školitel
nebo učitel
psaní/publikování
jelikož je na každém
právním zástupci, aby se
účastnil vzdělávání, které
je důležité pro jeho praxi,
je možné, že bude
vykázána také další
činnost.

5. Dohled nad vzdělávacími aktivitami v rámci odborné přípravy

5

Účast na
vzdělávacích
aktivitách v
jiném členském
státě:
Ano: Povinnosti
týkající se
dalšího
vzdělávání lze
splnit účastí na
vzdělávacích
činnostech
v jiném
členském státě.
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Organizace zapojené do
dohledu nad vzdělávacími
aktivitami v rámci soustavné
odborné přípravy

NE

Právnická
společnost
vzdělávací aktivity v
vzdělávání.

Proces dohledu

Nepoužije se.
Není určen žádný proces
vzdělávacími aktivitami.

nedohlíží
na
rámci dalšího

dohledu

nad

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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