Vzdělávání advokátů v právu EU v České republice
Organizace, která poskytla odpovědi: Česká advokátní komora (ČAK)
POPIS VNITROSTÁTNÍHO SYSTÉMU ODBORNÉ PŘÍPRAVY ADVOKÁTŮ ADVOKÁTŮ
v České republice

1. Přístup k profesi
Vysokoškolské/univerzitní vzdělání
Titul v oboru právo je povinný

ANO
ANO

Postup, jak dosáhnout plné způsobilosti
k výkonu advokátní profese








Registrace u komory (profily uchazečů posuzuje
poradní výbor komory pro srovnávací přezkum
právnického vzdělání získaného v zahraničí –
dále jen „výbor“. Členy výboru jsou právníci,
kteří zastávají vysoké akademické funkce,
děkani faktur a prorektoři vysokých škol).
Právní praxe (stáž) advokátního koncipienta –
Tento pojem popisuje nástupní praxi (3letou),
během níž musí všichni advokátní koncipienti
absolvovat odbornou přípravu u advokáta nebo
společnosti či zahraniční společnosti. Cílem
stáže je pracovat pod dohledem zkušeného
advokáta za účelem získání potřebných znalostí
a zkušeností týkajících se výkonu advokacie.
Zkouška (kterou organizuje Česká advokátní
komora)
Bezúhonnost

Alternativní přístup k povolání:
Za rovnocenné advokátní zkoušce se pokládají tyto zkoušky:
 justiční zkouška;
 soudcovská zkouška;
 jednotná soudcovská zkouška;
 jednotná soudcovská a advokátní zkouška;
 prokurátorská zkouška;
 závěrečná zkouška státního zástupce (státní zastupitelství);
 arbitrážní zkouška;
 notářská zkouška;
 exekutorská zkouška.

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

ANO

Povinná

ANO

Struktury odpovědné za
organizaci vzdělávání během




Právní základ:
§ 5 odst. 1 písm. c) ZÁKONA č. 85/1996 Sb. ze dne
13. března 1996 o advokacii, v platném znění: „Komora
zapíše na základě písemné žádosti do seznamu advokátů
každého, kdo vykonával po dobu alespoň tří let právní praxi
jako advokátní koncipient“.
Stanovená délka:
Minimálně 3 roky
Advokátní komora: advokátní komora organizuje pro advokátní
koncipienty povinné vzdělávací kurzy
Odborné vzdělávání v advokátní kanceláři nebo společnosti či

zahraniční společnosti za účelem získání znalostí a zkušeností
týkajících se výkonu advokacie (pod dohledem advokáta)

právní praxe



Forma právní praxe



Přijímací zkouška / prověření
před zahájením právní praxe

Stanovený vzdělávací plán
během právní praxe

ANO

stáž pod dohledem školitele a
odborná příprava týkající se neprávnických profesních
dovedností a
odborná příprava týkající se právnických profesních dovedností.
 Kontrola/ověření diplomu
 Posouzení písemné žádosti
 Pohovor (v případě uchazečů o místo v advokátních
kancelářích)

Není
stanoven
žádný
studijní plán

Specifika
týkající
se NE
vzdělávání v právu EU a
jazykové přípravy

Rozdělení právní praxe do
jednotlivých fází

NE

Hodnocení/zkouška po
skončení právní praxe

ANO

Po posouzení jsou uchazeči zapsáni na seznam
advokátních koncipientů, který vede komora.
Komora organizuje kurzy.
Obsah a kvalita vzdělávání závisí především na osobě
školitele (advokátovi) a rovněž na jeho odborných
právních znalostech.
Vstupní vzdělávání (povinné semináře během právní
praxe)
Témata a povinné semináře organizované komorou:
 8 půldenních seminářů v oblasti soukromého
práva
 6 půldenních seminářů v oblasti veřejného práva
 6 půldenních seminářů v oblasti trestního práva
 2 půldenní semináře v oblasti právního
poradenství, sepisování smluv a dalších činností,
které jsou součástí výkonu advokacie
 12 půldenních seminářů – volitelné semináře
s tématy podle vlastního výběru
Vzdělávání v právu EU závisí na odborných znalostech
školitele.
Povinné semináře organizované komorou obvykle
zahrnují aspekty práva EU a české právo je silně
ovlivněno právem EU.
Nabízeno je rovněž mnoho volitelných seminářů týkajících
se práva EU.




prostřednictvím písemných zkoušek
prostřednictvím ústních zkoušek

3. Systém soustavné odborné přípravy a specializace
Rozlišování mezi soustavnou odbornou NE
Systém soustavného/specializovaného vzdělávání
přípravou a specializací
neexistuje.
Povinnosti týkající se
soustavné odborné přípravy

NE

Soustavná odborná příprava není zmíněna v zákoně ani
ve vnitřních předpisech.
Je na jednotlivém advokátovi, aby absolvoval školení
s cílem specializovat se na určitou oblast a aby si zvolil
nejvhodnější vzdělávání s ohledem na jeho oblast praxe.

Povinnosti týkající se
specializace

NE

Advokát může být na seznamu komory zapsán jako
„obecný zmocněnec“, existuje rovněž seznam
61 specializací, který komora zveřejnila.
Specializované vzdělávání není zmíněno v zákoně ani ve
vnitřních předpisech.

Povinnosti týkající studia cizích jazyků

Žádné povinnosti

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

Žádné povinnosti

4. Systémy akreditace a poskytovatelé odborné přípravy
Možnost akreditace / požadavky na
akreditaci
Počet poskytovatelů nabízejících
vzdělávací aktivity v oblasti soustavné
odborné přípravy
Typy poskytovatelů připravujících
akreditované vzdělávací aktivity v oblasti
soustavné odborné přípravy

Nepoužitelné
Nepoužitelné
Česká advokátní komora neposkytla žádné oficiální údaje.

Pro poskytovatele vzdělávání neexistuje žádný akreditační
systém.
Vzdělávání však nabízejí Česká advokátní komora, vysoké
školy, soudci a právní odborníci, kteří jsou přizváni, aby se
podíleli na vzdělávání, a jiní soukromí poskytovatelé
vzdělávání (např. agentura BOVA: tato agentura působí
v oblasti vzdělávání dospělých od roku 1991. Agentura
BOVA plně spolupracuje s předními odborníky z oblasti
obchodního, procesního, trestního, stavebního, pracovního
a správního práva a se specialisty s jinými kvalifikacemi.
Agentura BOVA získala akreditaci u International Education
Society, London a účastníci mohou získat mezinárodní
certifikát IES)
Čeští advokáti si mohou dobrovolně zvolit činnosti v rámci
dalšího vzdělávání, které pořádají různí poskytovatelé
vzdělávání.

Aktivity a metody

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

Nepoužitelné

Účast na vzdělávacích činnostech
uskutečňovaných v jiném členském
státě:
Jelikož neexistují žádné povinnosti
týkající se dalšího vzdělávání, neexistuje
ani žádný zvláštní systém hodnocení
účasti na vzdělávacích činnostech, které
se uskutečňují v jiných členských
státech. Advokáti se mohou libovolně
rozhodnout, zda se těchto činností
zúčastní.

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

V České republice systém dohledu neexistuje.
Česká advokátní komora jakožto hlavní poskytovatel
dobrovolného dalšího vzdělávání hodnotí své vlastní
vzdělávací činnosti, například zúčastnění advokáti, analýza
předpokládaných potřeb advokátů, nedostatky ve stávající
nabídce atd.

Proces dohledu

Nepoužitelné

