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OPIS VNÚTROŠTÁTNEHO SYSTÉMU ODBORNEJ PRÍPRAVY PRÁVNIKOV v Anglicku a vo
Walese
1. Prístup k povolaniu
Vysokoškolské/univerzitné
vzdelanie

Áno (účastníci musia mať určitý kvalifikačný
stupeň)

Právnické vzdelanie je
povinné

NIE

Ako sa stať plnohodnotným
právnikom:








Kurz odborných zručností (PSC) absolvovaný
pred prijatím
Posúdenie uchádzača právnickou spoločnosťou
Vyhodnotenie uchádzača a prijatie právnickou
firmou
Dokončenie obdobia zaškolenia
Skúšky
Registrácia v Právnickej spoločnosti Anglicka
a Walesu

Možnosti prístupu k povolaniu:
kvalifikačný stupeň v oblasti práva + LPC (kurz
právnickej praxe) + 2-ročná zmluva o odbornej
príprave
alebo
kvalifikačný stupeň z inej oblasti + GDL (celoročný
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konverzný kurz) + LPC + 2-ročná zmluva
o odbornej príprave.
Všetci uchádzači musia absolvovať kurz LPC (kurz
právnickej praxe) + 2-ročnú odbornú prípravu
(ktorú

môže

na

základe

zmluvy

poskytnúť

právnická firma, verejný subjekt alebo právne
oddelenie spoločnosti).
Alternatívne cesty
k vykonávaniu povolania:

ÁNO
 Prax nahrádzajúca titul
 Možnosti prechodu z iných povolaní
(právnické povolania v iných krajinách)
Do fázy LPC možno vstúpiť aj ako advokátsky
úradník (ILEX), čo zahŕňa diaľkové štúdium +
skúsenosti nahrádzajúce titul prvého stupňa. Od
tohto okamihu sú požiadavky na prijatie v prípade
tejto možnosti rovnaké ako pre uchádzačov
využívajúcich tradičné cesty.
QLTS

(možnosť

prechodu

kvalifikovaných

právnikov) – pre právnikov kvalifikovaných v inej
krajine

–

spočíva

v zložení

skúšky

a splnení

nevyhnutných požiadaviek na vhodnosť.
2. Odborná príprava v období zaškolenia
Existuje obdobie
zaškolenia?

ÁN
O

Právny základ:
Predpisy SRA o odbornej príprave z roku 2011
http://www.sra.org.uk/students/lpc.page
http://www.sra.org.uk/students/trainingcontract.page

Povinná

ÁN
O

Stanovená dĺžka:
3 roky
(2-ročná zmluva o odbornej príprave + pribl. 1 rok
na LPC)
(až 6 mesiacov možno odpočítať za predchádzajúce
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rovnocenné skúsenosti)
Inštitúcie zodpovedné
za organizovanie
odbornej prípravy
v období zaškolenia









Formy odbornej
prípravy v období
zaškolenia







Prijímacia
skúška/kontrola pred
obdobím zaškolenia

ÁN
O

Súkromné právnické firmy a interné právne
oddelenia obchodných organizácií – poskytujú
druhú fázu obdobia zaškolenia, teda zmluvu
o odbornej príprave (praktické skúsenosti na
pracovisku).
Nesúkromné
právnické
organizácie
(napr.
celoštátne a samosprávne orgány a interné právne
oddelenia obchodných organizácií) – poskytujú
druhú fázu obdobia zaškolenia, teda zmluvu
o odbornej príprave (praktické skúsenosti na
pracovisku).
Komerční poskytovatelia – pripomínajú súkromné
vysoké školy, ktoré sa niekedy špecializujú na
odbornú
kvalifikáciu
–
majú
akademickú
akreditáciu od Úradu na posúdenie kvalifikácie
Spojeného kráľovstva i akreditáciu od SRA
(poskytujú prvú fázu obdobia zaškolenia, teda kurz
právnickej praxe).
Vysoké školy (poskytujú prvú fázu obdobia
zaškolenia, teda kurz právnickej praxe).
Prax pod dohľadom súkromného právnika
Odborná príprava v oblasti práva podľa osobitných
osnov spoločných pre všetkých začínajúcich
právnikov
Odborná príprava v oblasti práva s individuálnymi
osnovami
Odborná príprava v oblasti iných ako právnických
odborných zručností
Odborná príprava v oblasti právnických odborných
zručností



Kontrola/overenie diplomu
Test vhodnosti

http://www.sra.org.uk/solicitors/handbook/suita
bilitytest/content.page
Stanovené osnovy

ÁN

V rámci LPC a v priebehu plnenia zmluvy
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v období zaškolenia

O

o odbornej príprave musia osnovy zahŕňať 3
odlišné oblasti práva vrátane aspoň jednej oblasti
sporového a nesporového práva.
Výsledky LPC:
http://www.sra.org.uk/documents/students/lpc/LP
C-Outcomes-Sept2011.pdf

Osobitné požiadavky
týkajúce sa právnych
predpisov EÚ
a jazykovej prípravy:

NIE

Pred začatím LPC sa však od študentov očakávajú
poznatky o:
– základných inštitúciách EÚ,
– prameňoch a výklade práva EÚ,
– vzťahu medzi právom EÚ a vnútroštátnym
právom,
– relevantných dohovoroch a právnych
predpisoch v oblasti ľudských práv.
Právo EÚ sa vyučuje a analyzuje naprieč celým LPC
v rámci práve preberaných právnych otázok.

Obdobie zaškolenia
rozdelené do rôznych
fáz

NIE

Hodnotenie/skúška po
skončení obdobia
zaškolenia

ÁN
O





Písomné skúšky
Ústne skúšky
Skúšky sa konajú vo fáze LPC, zmluvné
obdobie potvrdzuje podpisom partner
zodpovedný za odbornú prípravu bez
ďalších skúšok.

3. Systém priebežnej odbornej prípravy
Rozlišovanie medzi
priebežnou odbornou
prípravou a špecializačnou
odbornou prípravou

ÁNO
Špecializovaná odborná príprava sa však môže
započítavať aj medzi splnené požiadavky CPD.
Nie je povinná, pokiaľ advokát nevykonáva veľmi
špecifický druh práce, napríklad trestnú
advokáciu.
Trestná advokácia je zatiaľ jediná dostupná
špecializácia v anglickom systéme odbornej
prípravy právnikov.
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Právny základ:
Systém zabezpečenia kvality pre advokátov
SRA (trestné právo), ktorý upravuje výkon
trestnej advokácie v Anglicku a vo Walese
Povinnosti týkajúce sa
priebežnej odbornej
prípravy/
špecializačnej
odbornej prípravy

ÁN
O

Povinnosti týkajúce sa povinnej odbornej prípravy
uvedené vo vnútorných predpisoch právnickej
spoločnosti
Právny základ:
Predpisy upravujúce požiadavky na priebežnú
odbornú prípravu právnych poradcov v Anglicku
a vo Walese:
http://www.sra.org.uk/solicitors/cpdaccreditation.page
http://www.sra.org.uk/solicitors/handbook/cpd/co
ntent.page

Povinnosti týkajúce sa
špecializačnej
odbornej prípravy

ÁN
O

Povinnosti týkajúce sa
štúdia cudzích jazykov

NIE

Doteraz nikdy neexistovali, ale situácia začína byť
zložitejšia.
Väčšinou
ide
o nepovinnú
špecializovanú kvalifikáciu, ktorú právni poradcovia
môžu získať ako známku kvality – klienti ako vláda
a banky
čoraz
častejšie
zohľadňujú
tieto
špecializované akreditácie ako faktor pri výbere
svojich panelov. Nedávno (2013) sa však zaviedla
nová povinná špecializovaná akreditácia nazývaná
systém hodnotenia kvality pre advokátov
(QASA) – od obhajcov v trestnom práve sa
vyžaduje táto špecializovaná kvalifikácia na to, aby
mohli vystupovať na súdoch.

Povinnosti týkajúce sa NIE
práva EÚ v súvislosti
s priebežnou
odbornou prípravou /

5

Krajina: Anglicko a Wales

špecializačnou
odbornou prípravou
4. Systémy akreditácie a poskytovatelia odbornej prípravy
Možnosť akreditácie

ÁNO, možnosť akreditácie:
 vnútroštátnych poskytovateľov odbornej
prípravy,
 poskytovateľov
odbornej
prípravy
zo
všetkých členských štátov.
Proces akreditácie
Poskytovatelia
ponúkajúci činnosti
ďalšieho
odborného rozvoja (CPD) sa môžu stať internými
alebo externými poskytovateľmi CPD, ak spĺňajú
kritériá schválenia a podliehajú monitorovaniu
http://www.sra.org.uk/solicitors/cpd/trainingcompanies.page.

Počet poskytovateľov
priebežnej odbornej
prípravy

Viac než 50

Typ poskytovateľov odbornej 
prípravy, ktorí zabezpečujú

akreditované činnosti
priebežnej odbornej
prípravy



Právnická spoločnosť
Organizácia
riadená
alebo
zriadená
advokátskou
komorou/právnickou
spoločnosťou (vrátane právnych stredísk alebo
miestnych zoskupení právnych poradcov)
Akreditovaný súkromný komerčný poskytovateľ
odbornej prípravy
Akreditovaný súkromný alebo verejný neziskový
poskytovateľ odbornej prípravy

Počet poskytovateľov
odbornej prípravy
organizujúcich odbornú
prípravu v rámci prípravy na
špecializáciu

Viac než 50

Druh poskytovateľov
odbornej prípravy
vykonávajúcich
akreditované činnosti
odbornej prípravy v rámci






Právnická spoločnosť
Organizácia riadená alebo zriadená právnickou
spoločnosťou (vrátane právnych stredísk alebo
miestnych zoskupení právnych poradcov)
Akreditovaný súkromný komerčný poskytovateľ
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prípravy na špecializáciu


odbornej prípravy
Akreditovaný súkromný alebo verejný neziskový
poskytovateľ odbornej prípravy

Činnosti a metódy
Druhy činnosti odbornej
prípravy prípustné v rámci
povinnej priebežnej prípravy
alebo špecializačnej
odbornej prípravy














Účasť na osobnej
odbornej príprave
Absolvovanie seminárov
diaľkovej odbornej
prípravy
Absolvovanie modulov
elektronického učenia sa
Sledovanie internetového
seminára
Absolvovanie
kombinovaných činností
vzdelávania*
Účasť na konferenciách
zameraných na odbornú
prípravu*
Účasť na činnostiach
odbornej prípravy ako
školiteľ alebo učiteľ
Písanie/publikovanie

25 % ročných požiadaviek na
priebežnú odbornú prípravu
musí predstavovať odborná
príprava absolvovaná
prostredníctvom
akreditovaných
poskytovateľov.
5. Dohľad nad činnosťami odbornej prípravy
Organizácie, ktoré sa
podieľajú na dohľade nad
činnosťami priebežnej
odbornej prípravy

ÁNO

Právnická spoločnosť
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Účasť na
činnostiach
odbornej prípravy
v inom členskom
štáte:
môže sa
započítavať medzi
splnené povinnosti
priebežnej
odbornej prípravy,
ale závisí to od:
 akreditácie
poskytovateľa
odbornej
prípravy
v členskom štáte
účastníka pred
jeho účasťou,
 druhu činností.
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Proces dohľadu

Posúdenie:
 kvality obsahu,
 kvality metód odbornej prípravy.

Organizácie vykonávajúce
dohľad nad činnosťami
odbornej prípravy
zameranými na určitú
špecializáciu

ÁNO

Proces dohľadu

Posúdenie:



Na systém QASA dohliada Regulačný orgán
pre právnych poradcov, Rada pre
štandardy v advokácii (Bar Standards
Board) a Odborný inštitút advokátskych
úradníkov (Professional Institute of Legal
Executives), z ktorých každý spravuje
spoločný štandard pre trestných obhajcov
v mene svojich členov/tých, ktorých
reguluje.

kvality obsahu,
kvality metód odbornej prípravy.

Zdroj: Pilotný projekt – Európska odborná justičná príprava: „Časť 2 – Štúdia o stave odbornej
prípravy právnikov v oblasti práva EÚ“ realizovaný Radou advokátskych komôr a združení
právnikov Európy (CCBE) a Európskym inštitútom verejnej správy (EIPA)
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