Szkolenie adwokatów w zakresie prawa UE w Republice Czeskiej
Organizacja odpowiadająca: Czeska Izba Adwokacka (Česká
advokátní komora, ČAK)
OPIS KRAJOWEGO SYSTEMU SZKOLENIA ADWOKATÓW w Republice Czeskiej

1. Dostęp do zawodu
Wymagane wykształcenie wyższe / studia
uniwersyteckie
Wymagany dyplom ukończenia studiów
prawniczych
Warunki, które musi spełnić adwokat, aby
uzyskać pełne prawo do wykonywania
zawodu:

TAK
TAK






Wpis na listę adwokatów (profile kandydatów,
którzy uzyskali dyplom za granicą, ocenia
Komitet Doradczy Izby ds. Wykształcenia
Prawniczego (Komitet). Członkowie Komitetu to
adwokaci zajmujący wysokie stanowiska
akademickie, tj. dziekani wydziałów prawa i
zastępcy rektorów uniwersytetów);
odbycie aplikacji przez aplikanta – aplikacja
oznacza okres przygotowania do zawodu
(trwający 3 lata), w trakcie którego wszyscy
aplikanci są zobowiązani do odbycia praktyk
zawodowych pod kierunkiem adwokata lub
praktyk w przedsiębiorstwie krajowym lub
zagranicznym. Celem aplikacji jest zapewnienie
aplikantowi możliwości pracy pod kierunkiem
doświadczonego, praktykującego adwokata w
celu zdobycia wiedzy i doświadczenia, które są
niezbędne do wykonywania zawodu adwokata;
egzamin (organizowany przez Czeską Izbę
Adwokacką);
nieskazitelny charakter.


Alternatywne drogi do zawodu:
Egzaminy wymienione poniżej uznaje się za równoważne egzaminowi adwokackiemu:
 zawodowy egzamin sędziowski;
 egzamin uprawniający do wykonywania zawodu urzędnika sądowego;
 ujednolicony egzamin uprawniający do wykonywania zawodu urzędnika sądowego;
 ujednolicony egzamin uprawniający do wykonywania zawodu urzędnika sądowego i zawodu
adwokata;
 egzamin kwalifikacyjny dla prokuratorów;
 egzamin końcowy dla prokuratorów (státní zastupitelství);
 egzamin uprawniający do wykonywania zawodu sędziego arbitrażowego;
 egzaminy notarialne;
 egzamin uprawniający do wykonywania zawodu komornika sądowego.

2. Szkolenie w trakcie aplikacji
Czy istnieje aplikacja?

TAK

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. c) ustawy nr
85/1996 Sb. z dnia 13 marca 1996 r. o adwokaturze, z
późniejszymi zmianami, „Izba uznaje za swojego członka
każdą osobę, która m.in. odbyła szkolenie zawodowe jako

aplikant adwokacki trwające co najmniej trzy lata, po
złożeniu przez tę osobę pisemnego wniosku o wpisanie jej
nazwiska na listę adwokatów”.

Obowiązkowa
Rodzaje struktur
odpowiedzialnych za
organizowanie szkoleń w
trakcie aplikacji

TAK

Ustalony czas trwania:
co najmniej 3 lata
Izba Adwokacka: Izba Adwokacka organizuje obowiązkowe kursy
szkoleniowe dla aplikantów adwokackich;
praktyki zawodowe w kancelarii prawnej lub w przedsiębiorstwie
krajowym lub zagranicznym w celu zdobycia wiedzy i
doświadczenia niezbędnego do wykonywania zawodu adwokata
(pod kierunkiem adwokata).






Forma szkoleń w trakcie
aplikacji




Egzamin wstępny /
sprawdzenie wiedzy przed
rozpoczęciem aplikacji

Ustalony program nauczania
w trakcie aplikacji

TAK

Praktyki pod nadzorem adwokata prowadzącego prywatną
praktykę oraz
szkolenie w zakresie kompetencji zawodowych innych niż
kompetencje prawnicze oraz
szkolenie w zakresie prawniczych kompetencji zawodowych.
 Sprawdzenie/weryfikacja dyplomu;
 ocena pisemnego wniosku;
 rozmowa kwalifikacyjna (w przypadku osób
ubiegających się o zatrudnienie w kancelarii prawnej).

Brak
ustalonego
programu
nauczania

Szczególne zasady
dotyczące szkoleń w zakresie
prawa UE i szkoleń
językowych:

NIE

Podział aplikacji na różne
etapy

NIE

Ocena/egzamin po odbyciu
aplikacji

TAK

Po zakończeniu procesu oceny kandydaci są wpisywani
na listę aplikantów Izby.
Izba organizuje kursy szkoleniowe.
Treść i jakość szkolenia zależy głównie od osoby
nadzorującej jego przebieg (adwokata) i od posiadanej
przez nią wiedzy fachowej w dziedzinie prawa.
Szkolenia uprawniające do przystąpienia do egzaminu
końcowego (obowiązkowe seminaria organizowane w
trakcie aplikacji)
Izba organizuje następujące obowiązkowe seminaria:
 8 półdniowych seminariów dotyczących prawa
prywatnego;
 6 półdniowych seminariów dotyczących prawa
publicznego;
 6 półdniowych seminariów dotyczących prawa
karnego;
 2 półdniowe seminaria dotyczące doradztwa
prawnego, prawa zobowiązań i umiejętności
niezbędnych adwokatowi w prowadzeniu praktyki
zawodowej;
 12 półdniowych fakultatywnych seminariów
poświęconych innym zagadnieniom.
Treść szkoleń w zakresie prawa UE zależy od wiedzy
fachowej osoby nadzorującej przebieg szkolenia.
Obowiązkowe seminaria organizowane przez Izbę z
reguły uwzględniają problematykę prawa UE z uwagi na
fakt, że wywiera ona istotny wpływ na prawo czeskie.
Aplikanci mogą również wziąć udział w różnych
fakultatywnych seminariach dotyczących prawa UE.




W formie egzaminów pisemnych;
w formie egzaminów ustnych.

3. System doskonalenia zawodowego
Rozróżnienie między doskonaleniem
zawodowym a szkoleniem z zakresu
specjalizacji
NIE
Obowiązek doskonalenia
zawodowego

NIE
W Czechach nie wprowadzono systemu doskonalenia
zawodowego / specjalizacji.
Doskonalenie zawodowe nie jest uregulowane ani w
przepisach prawa krajowego, ani w regulaminie
wewnętrznym Izby.
Obowiązek odbycia szkolenia w celu wyspecjalizowania
się w określonej dziedzinie oraz wyboru formy szkolenia
najodpowiedniejszej dla charakteru prowadzonej praktyki
spoczywa na danym adwokacie.

Obowiązek szkolenia z
zakresu specjalizacji

NIE

Adwokat może zostać wpisany na listę członków Izby jako
„adwokat ogólny”, ale Izba prowadzi również listę 61
specjalizacji adwokackich.
Szkolenie z zakresu specjalizacji nie jest uregulowane ani
w przepisach prawa krajowego, ani w regulaminie
wewnętrznym Izby.

Obowiązek nauki języków obcych

Brak

Obowiązek włączenia treści związanych z
prawem UE w zakres doskonalenia
zawodowego / szkolenia z zakresu
specjalizacji

Brak

4. Systemy akredytacji i organizatorzy szkoleń
Możliwość/wymóg akredytacji

NIE DOTYCZY

Liczba organizatorów szkoleń oferujących
działania szkoleniowe w ramach
doskonalenia zawodowego
Rodzaj organizatorów szkoleń
opracowujących akredytowane działania
szkoleniowe w ramach doskonalenia
zawodowego

NIE DOTYCZY
Czeska Izba Adwokacka nie przedstawiła żadnych
oficjalnych danych w tym zakresie.
Brak systemu akredytacji organizatorów szkoleń.
Istnieje jednak możliwość wzięcia udziału w szkoleniach
oferowanych przez Czeską Izbę Adwokacką, uczelnie,
sędziów i prawników praktyków, którzy zostali poproszeni o
poprowadzenie szkoleń, oraz innych prywatnych
organizatorów szkoleń (np. agencję BOVA: agencja ta
prowadzi działalność w obszarze kształcenia dorosłych od
1991 r. Agencja BOVA ściśle współpracuje z czołowymi
ekspertami w dziedzinie prawa spółek, prawa procesowego,
prawa karnego, prawa budowlanego, prawa pracy i prawa
administracyjnego oraz ze specjalistami w innych
dziedzinach.
Agencja BOVA otrzymała akredytację International
Education Society w Londynie, a uczestnicy organizowanych
przez nią szkoleń mogą uzyskać międzynarodowy certyfikat
IES).
Czescy adwokaci mogą dobrowolnie wziąć udział w
działaniach w zakresie doskonalenia zawodowego
organizowanych przez różnych organizatorów szkoleń.

Działania i metody
Rodzaj działań szkoleniowych
akceptowanych w ramach obowiązku
doskonalenia zawodowego lub szkolenia
z zakresu specjalizacji

NIE DOTYCZY

Uczestnictwo
w
działaniach
szkoleniowych w innych państwach
członkowskich:
Ponieważ nie ustanowiono obowiązku
doskonalenia zawodowego, nie istnieje
system oceny udziału w działaniach
szkoleniowych
organizowanych
w
innych
państwach
członkowskich.
Adwokaci mogą brać udział we
wszystkich tego rodzaju działaniach.

5. Nadzór nad działaniami szkoleniowymi
Organizacje zaangażowane w
nadzorowanie działań szkoleniowych w
ramach doskonalenia zawodowego

W Republice Czeskiej nie funkcjonuje system nadzoru.
Czeska Izba Adwokacka, jako główny organizator
dobrowolnych szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego
ocenia jednak organizowane przez siebie działania
szkoleniowe, np. poprzez zasięganie opinii adwokatów
biorących w nich udział, analizowanie potrzeb adwokatów,
wykrywanie luk w istniejącej ofercie itp.

Proces nadzoru

NIE DOTYCZY

