Izobrazba odvjetnika o pravu EU-a u Češkoj
Organizacija koja dostavlja odgovore: Češka odvjetnička komora
(Česká advokátní komora (ČAK))
OPIS NACIONALNOG SUSTAVA IZOBRAZBE ODVJETNIKA u Češkoj

1. Pristup struci
Nužno je visoko/sveučilišno obrazovanje
Obvezna je diploma pravnog fakulteta
Postupci za ostvarivanje statusa odvjetnika:

DA
DA






Upis u odvjetničku komoru (ako je diploma
stečena u inozemstvu, profile kandidata
ocjenjuje Savjetodavni odbor odvjetničke
komore za preispitivanje pravnog obrazovanja –
„Odbor”. Članovi su odbora odvjetnici na
visokim položajima u akademskoj zajednici,
dekani fakulteta i zamjenici rektora sveučilišta),
vježbenički staž – tim se nazivom opisuje
početno razdoblje izobrazbe (3 godine) za
vrijeme kojeg svi pravosudni vježbenici moraju
proći stručnu izobrazbu kod odvjetnika, u
poduzeću ili stranom poduzeću. Svrha je
vježbeničkog staža raditi pod nadzorom
iskusnog odvjetnika u cilju stjecanja nužnog
znanja i iskustva za obavljanje odvjetničke
struke,
ispit (koji organizira Češka odvjetnička
komora)
pouzdanost.


Alternativni način pristupa struci:
Sljedeći se ispiti smatraju istovjetnima pravosudnom ispitu koji organizira odvjetnička komora:
 stručni pravosudni ispit
 pravosudni ispit
 zajednički pravosudni ispit
 zajednički pravosudni ispit i ispit odvjetničke komore
 kvalifikacijski ispit za državne odvjetnike
 završni ispit za tužitelje (státní zastupitelství)
 ispiti za arbitre
 ispiti za javne bilježnike
 ispiti za licencirane izvršitelje (sudski izvršitelj).

2. Izobrazba za vrijeme početnog razdoblja
Postoji li razdoblje početne
izobrazbe?

DA

Pravna osnova:
U skladu s odjeljkom 5.(1) (c) Zakona br.
85/1996 Sb. od 13. ožujka 1996. o odvjetništvu, kako je
izmijenjen, „odvjetnička komora prihvaća, upisom njihova
imena u imenik odvjetnika na temelju pisanog zahtjeva,
članove koji su, između ostalog ,sudjelovali u stručnoj
izobrazbi kao odvjetnički vježbenici najmanje tri godine”.

Obvezno

DA


Vrste struktura odgovornih za
organizaciju početne
izobrazbe







Vrsta početne izobrazbe
Kvalifikacijski ispit / provjera
prije početne izobrazbe

Utvrđeni kurikulum za vrijeme
početne izobrazbe

Posebnosti u vezi s pravom
EU-a i jezičnom izobrazbom:

Propisano trajanje:
Najmanje 3 godine
Odvjetnička komora: odvjetnička komora organizira tečajeve
obvezne izobrazbe za odvjetničke vježbenike
Stručna izobrazba u odvjetničkom uredu, poduzeću ili stranom
poduzeću u cilju stjecanja znanja i iskustva o odvjetničkoj struci
(pod nadzorom odvjetnika)

Da

Vježbeništvo u privatnoj praksi i
Izobrazba iz vještina izvan pravne struke i
Izobrazba iz pravnih vještina
 Provjera / potvrda diplome
 Ocjenjivanje pisanog zahtjeva
 Razgovor (za zahtjeve odvjetničkim društvima)

Nema
utvrđenog
kurikuluma

NE

Nakon ocjenjivanja, kandidati se upisuju u Registar
pravnih vježbenika odvjetničke komore.
Tečajeve organizira odvjetnička komora.
Sadržaj i kvaliteta izobrazbe većinom ovise o voditelju
izobrazbe (odvjetniku) te o njegovoj pravnoj stručnosti.
Obvezna izobrazba (obvezni seminari za vrijeme
razdoblja početne izobrazbe)
Teme i obvezni seminari koje organizira odvjetnička
komora:
 8 poludnevnih seminara iz privatnog prava
 6 poludnevnih seminara iz javnog prava
 6 poludnevnih seminara iz kaznenog prava
 2 poludnevna seminara iz pravog savjetovanja,
ugovora i odvjetničkih vještina koje su nužne za
obavljanje odvjetničke struke.)
 12 poludnevnih seminara – izborni seminari s
izbornim temama
Izobrazba iz prava EU-a ovisi o stručnosti voditelja
izobrazbe.
Obvezni seminari u organizaciji odvjetničke komore
obično uključuju aspekte prava EU-a, a češko pravo pod
snažnim je utjecajem prava EU-a.
Nudi se i velik broj izbornih seminara iz prava EU-a.

Početna izobrazba podijeljena NE
na različite faze
Ocjenjivanje/ispit nakon
početne izobrazbe

DA




Pisani ispiti
usmeni ispiti

3. Sustav trajne izobrazbe
Razlika između trajne
izobrazbe / specijalizacije
Obveze u vezi s trajnom
izobrazbom

NE
Ne postoji sustav trajne izobrazbe / specijalizacije.
NE

Trajna izobrazba nije propisana nacionalnim ni unutarnjim
propisima.
Svaki je odvjetnik dužan pohađati izobrazbu u cilju
specijalizacije iz određenog područja te izabrati
najprikladniju izobrazbu za područje kojim se bavi.

Obveze u vezi sa
specijalizacijom

NE

Odvjetnik može biti upisan u imenik odvjetničke komore
kao „opći odvjetnik”, ali Komora objavljuje i popis od 61
specijalizacije.
Specijalizacija nije propisana ni nacionalnim ni unutarnjim
propisima.

Obveze u vezi s učenjem stranih jezika

Nema obveza

Obveze u vezi sa sadržajem prava EU-a u
odnosu na trajnu izobrazbu / specijalizaciju

Nema obveza

4. Akreditacijski sustavi i pružatelji izobrazbe
Mogućnost/zahtjev za akreditaciju

N/P

Broj pružatelja izobrazbe koji nude
aktivnosti trajne izobrazbe

N/P
Nema dostupnih službenih podataka iz Češke odvjetničke
komore.
Ne postoji akreditacijski sustav za pružatelje izobrazbe.
Međutim, izobrazbu pružaju Češka odvjetnička komora,
sveučilišta, suci i pravni stručnjaci koji su pozvani da
sudjeluju kao predavači i ostali privatni pružatelji izobrazbe
(npr. Agencija BOVA: ta Agencija djeluje u području
obrazovanja odraslih od 1991. Agencija BOVA u potpunosti
surađuje s vrhunskim stručnjacima iz područja poslovanja,
postupovnog, kaznenog, građevinskog, radnog i upravnog
prava i sa stručnjacima iz drugih područja.
Agenciju BOVA akreditira Međunarodno obrazovno društvo
iz Londona i sudionici mogu steći međunarodnu potvrdu IESa)

Vrsta pružatelja izobrazbe koji nude
aktivnosti trajne izobrazbe

Češki odvjetnici mogu dobrovoljno izabrati aktivnosti trajne
izobrazbe koje organiziraju različiti pružatelji izobrazbe.

Aktivnosti i metode
Vrsta aktivnosti izobrazbe koje su
prihvaćene u skladu s obvezama trajne
izobrazbe ili specijalizacije

N/P

Sudjelovanje
izobrazbe
u
članicama:

u
aktivnostima
drugim
državama

Budući da ne postoje aktivnosti trajne
izobrazbe, ne postoji poseban sustav za
ocjenjivanje sudjelovanja u aktivnostima

izobrazbe koje se održavaju u drugim
državama članicama.. Odvjetnici mogu
samostalno odlučiti hoće li sudjelovati u
takvim aktivnostima izobrazbe.

5. Nadzor aktivnosti izobrazbe
Organizacije uključene u nadzor aktivnosti U Češkoj ne postoji sustav nadzora
Međutim, Češka odvjetnička komora, kao glavni pružatelj
trajne izobrazbe

dobrovoljne trajne izobrazbe, ocjenjuje vlastite aktivnosti
izobrazbe, na primjer, razmatranje odvjetnika sudionika,
analiza planiranih potreba odvjetnika, nedostaci u postojećoj
ponudi itd.

Postupak nadzora

N/P

