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

ANO

Titul v oboru právu je povinný

ANO

Postup, jak dosáhnout plné
způsobilosti k výkonu
advokátní profese:




Alternativní přístup k profesi:

Zkouška (pořádaná Nizozemskou advokátní
komorou – Nederlandse Orde van Advocaten);
zkoušky mají různou formu, např. teoretické
zkoušky s uzavřeným typem otázek, případové
studie či úkoly z praxe
Absolvování právní praxe (koncipientského
období)

ne, koncipientské období je povinné pro všechny
kandidáty

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

ANO

Právní základ:
wet-en regelgeving/Opleiding en stagiaire
aangelegenheden (nizozemsky)

Povinná

ANO

Stanovená délka:
3 roky

Struktury odpovědné za
organizaci právní praxe




Soukromí advokáti a advokátní kanceláře
Soukromí
poskytovatelé
odborné
1

přípravy

Země: Nizozemsko

koncipientů

akreditovaní u advokátní komory
Právnické akademie a instituce zabývající se
odbornou přípravou, zřízené advokátní komorou
Všechny instituce nabízející vzdělávací aktivity v rámci
odborné přípravy musí být akreditovány advokátní
komorou.


Forma právní praxe
koncipientů







Stáž pod dohledem soukromého advokáta a
Odborná příprava v oblasti práva se specifickým
vzdělávacím plánem společným pro všechny
advokátní koncipienty a
Odborná příprava v oblasti práva s individuálním
vzdělávacím plánem a
Školení v odborných dovednostech mimo oblast práva
a
Školení v oblasti odborných právnických dovedností

Přijímací zkouška /
prověření před
zahájením
koncipientské právní
praxe

ANO
 Kontrola/ověření diplomu
 Pohovor
 Prověření, zda kandidáti mají smlouvu s advokátní
kanceláří na dobu 39 měsíců

Stanovený vzdělávací
plán během
koncipientské právní
praxe

Odborná příprava v oblasti práva s pevně stanoveným
vzdělávacím plánem společným pro všechny advokátní
koncipienty.
Hlavní témata:
občanské právo, správní právo, trestní právo, ADR
(alternativní řešení sporů), profesní etika, různé volitelné
předměty.

Specifika týkající se
NE
vzdělávání v právu EU a
jazykové přípravy
Rozdělení
koncipientské právní
praxe do jednotlivých
fází

V rámci koncipientské právní praxe se nekonají
žádné kurzy zaměřené na právní předpisy EU.

ANO
Různé fáze podle jednotlivých oblastí právnického
povolání:
 management
 právo
 právnické dovednosti
Témata:
– první rok: občanské právo, správní právo, trestní právo,
ADR (alternativní řešení sporů), profesní etika
– druhý rok: profesionální přístup, informace a sběr
důkazů, hlavní volitelné předměty v oblasti občanského,
správního a trestního práva, výklad ročních účetních
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závěrek
– třetí rok: profesionální přístup, profesní etika,
dovednosti, hlavní a vedlejší volitelné předměty v oblasti
občanského, správního a trestního práva
Hodnocení/zkouška po
skončení koncipientské
právní praxe

ANO





Prostřednictvím posudků od školitelů
Prostřednictvím písemných zkoušek
Prostřednictvím ústních zkoušek

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

NE
Specializace není specifikována ani
vnitrostátních právních předpisech, ani
vnitřních nařízeních

Povinnosti týkající se
soustavné odborné
přípravy

Povinnosti týkající se povinné odborné přípravy
stanovené ve vnitřních nařízeních advokátní
komory

ANO

ve
ve

Právní základ:
wet-en regelgeving/Verordening op de
vakbekwaamheid (článek 3) a wet-en
regelgeving/Regeling op de vakbekwaamheid
(články 2 a 4) (v nizozemštině)
https://www.advocatenorde.nl/advocaten/juridische
-databank/wetenregelgeving/list/hoofdstuk.
Povinnosti týkající se
studia cizích jazyků

Žádné povinnosti

Povinnosti týkající se
obsahu práva EU u
soustavné odborné
přípravy a specializace

Žádné povinnosti

4. Systémy akreditace a poskytovatelé odborné přípravy
Možnost akreditace

ANO
Akreditaci je nicméně možné získat teprve po
skončení koncipientské právní praxe
Právní základ:
Regeling op de vakbekwaamheid (článek 6) (v
nizozemštině).

Počet poskytovatelů

více než 50
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nabízejících vzdělávací aktivity
v oblasti soustavné odborné
přípravy
Typy poskytovatelů
připravujících akreditované
vzdělávací aktivity v oblasti
soustavné odborné přípravy






Advokátní komora
Organizace řízené nebo založené advokátní
komorou
Neakreditovaní soukromí komerční
poskytovatelé odborné přípravy
Neakreditovaní soukromí nebo státní
neziskoví poskytovatelé odborné přípravy

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











Osobní účast na
kurzech odborné
přípravy
Absolvování lekcí
odborné přípravy
dálkově
Absolvování elearningových
modulů
Sledování webinářů
Absolvování
kombinovaných
studijních činností
Účast na
konferencích
odborné přípravy
Účast na činnostech
v oblasti odborné
přípravy jako lektor
nebo učitel
psaní/publikování

Účast na vzdělávacích
aktivitách v jiných
členských státech:
Ano, účast na
vzdělávacích aktivitách
odborné přípravy v
jiných členských státech
lze započíst do
povinností týkajících se
průběžné odborné
přípravy. Právníci
mohou získat kredity za
následující kurzy
v jiných členských
státech EU.
Právní základ:
Regeling op de
vakbekwaamheid
(článek 4, odst. 5) (v
nizozemštině

5. Dohled nad vzdělávacími aktivitami v oblasti odborné přípravy
Organizace zapojená do
dohledu nad vzdělávacími
aktivitami soustavné
odborné přípravy

Advokátní komora

Proces dohledu

Hodnocení:

kvalita náplně těchto činností

kvalita školicích metod

toho, jak jsou splněny písemné požadavky
stanovené advokátní komorou
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6. Vnitrostátní reforma systému odborné přípravy
Odborná příprava během koncipientské právní praxe je momentálně předmětem
reformy.
Systémová reforma byla zahájena v září 2013.
Mezi hlavní změny patří: délka, povinnost vypracovávat domácí přípravu, výrazně
větší objem individuálního studia, zavedení digitálního studijního prostředí, odborná
právnická příprava je svěřena externím subjektům (pod dohledem Nizozemské
advokátní komory)
Zdroj : Pilotní projekt – Evropské justiční vzdělávání: „Část 2 – Studie aktuální situace v oblasti
odborné přípravy advokátů týkající se právních předpisů EU“, vypracovaná Radou evropských
advokátních komor (CCBE) a Evropským institutem veřejné správy (EIPA)
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