Odborná príprava advokátov v oblasti právnych predpisov EÚ v Českej
republike
Zodpovedajúca organizácia: Česká advokátska komora (Česká
advokátní komora – ČAK)
OPIS VNÚTROŠTÁTNEHO SYSTÉMU ODBORNEJ PRÍPRAVY ADVOKÁTOV v Českej
republike

1. Prístup k profesii
Vysokoškolské vzdelanie/univerzitné
vzdelanie
Právnické vzdelanie je povinné
Ako sa stať plnohodnotným právnikom:

ÁNO
ÁNO







Registrácia v advokátskej komore (Profily
kandidátov posudzuje poradný výbor
advokátskej komory pre porovnávací prieskum
právnického vzdelania získaného v zahraničí,
ďalej len „výbor“. Členmi výboru sú advokáti,
ktorí zastávajú vysoké akademické funkcie,
dekani fakúlt a prorektori univerzít.)
Prax advokátskeho koncipienta – týmto pojmom
sa označuje koncipientska prax (3 roky), počas
ktorej všetci advokátski koncipienti musia
absolvovať svoju profesijnú odbornú prípravu
v advokátskej kancelárii, právnickej firme alebo
zahraničnej právnickej firme. Účelom praxe je,
aby koncipient pracoval pod dohľadom
skúseného praktikujúceho advokáta a získal tak
potrebné znalosti a skúsenosti pre vykonávanie
právnickej praxe.
Skúška (organizovaná Českou advokátskou
komorou)
Dôveryhodnosť

Alternatívne cesty k vykonávaniu povolania
Za rovnocenné so skúškou, ktorú organizuje Česká advokátska komora, sa považujú tieto skúšky:
 profesijná právnická skúška,
 justičná skúška,
 univerzálna justičná skúška,
 univerzálna justičná skúška a skúška advokátskej komory,
 kvalifikačná skúška prokurátorov,
 záverečná skúška štátnych zástupcov (státní zastupitelství),
 arbitrážna skúška,
 notárske skúšky,
 skúška exekútora s licenciou (súdny zriadenec).

2. Odborná príprava počas obdobia zaškolenia
Existuje obdobie zaškolenia?

ÁNO

Povinná

ÁNO

Právny základ:
Podľa paragrafu 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 85/1996 Zb.
z 13. marca 1996 o advokácii v znení zmien „komora zapíše
na základe písomnej žiadosti do zoznamu advokátov
každého, kto, okrem iného, vykonával počas obdobia aspoň
troch rokov právnu prax ako advokátsky koncipient“.
Stanovená dĺžka:

Inštitúcie zodpovedné za
organizovanie odbornej
prípravy

minimálne 3 roky
Advokátska komora: advokátska komora organizuje kurzy povinnej
odbornej prípravy pre advokátskych koncipientov.
Profesijná odborná príprava v advokátskej kancelárii, právnickej
firme alebo zahraničnej právnickej firme s cieľom získať znalosti
a skúsenosti pre vykonávanie právnického povolania (pod
dohľadom advokáta).







Formy odbornej prípravy v
období zaškolenia



Prijímacia skúška/kontrola
pred obdobím zaškolenia

Stanovené osnovy v období
zaškolenia

ÁNO

Odborná príprava pod dohľadom súkromnej praxe
Odborná príprava zameraná na iné ako právnické odborné
zručnosti
Odborná príprava zameraná na právnické odborné zručnosti
 Kontrola/overenie diplomu
 Hodnotenie písomnej prihlášky
 Pohovor (uchádzačov o prax v právnických firmách)

Žiadny
stanovený
vzdelávací
program

Osobitosti týkajúce sa práva
EÚ a jazykovej prípravy

NIE

Obdobie zaškolenia
rozdelené do rôznych fáz

NIE

Hodnotenie / skúška po
období zaškolenia

ÁNO

Na základe hodnotenia zapíšu kandidátov do zoznamu
advokátskych koncipientov advokátskej komory.
Kurzy organizuje advokátska komora.
Obsah a kvalita odbornej prípravy závisí najmä od
pracovníka dohliadajúceho na odbornú prípravu
(advokáta) a od jeho právnych odborných znalostí.
Prístupová odborná príprava (povinné semináre
počas koncipientskej praxe)
Témy a povinné semináre organizované advokátskou
komorou:
 8 poldenných seminárov z problematiky
súkromného práva,
 6 poldenných seminárov z problematiky verejného
práva,
 6 poldenných seminárov z problematiky trestného
práva,
 2 poldenné semináre z problematiky právneho
poradenstva, spisovania zmlúv a advokátskych
zručností potrebných na vykonávanie právnického
povolania,
 12 poldenných dobrovoľných seminárov na
voliteľné témy.
Odborná príprava týkajúca sa práva EÚ závisí od
odborných znalostí pracovníka dohliadajúceho na odbornú
prípravu.
Povinné semináre organizované advokátskou komorou
spravidla zahŕňajú otázky práva EÚ a české právne
predpisy sú značne ovplyvnené právnymi predpismi EÚ.
K dispozícii je tiež mnoho voliteľných seminárov týkajúcich
sa práva EÚ.




Písomné skúšky
Ústne skúšky

3. Systém priebežnej odbornej prípravy
Rozlišovanie medzi priebežnou odbornou
prípravou a špecializačnou odbornou
prípravou
NIE
Povinnosti týkajúce sa
priebežnej odbornej prípravy

NIE
Nie je zavedený systém priebežnej/špecializačnej
odbornej prípravy.
Priebežná odborná príprava sa neuvádza vo
vnútroštátnych právnych predpisoch, ani vo vnútorných
predpisoch.
Je povinnosťou každého jednotlivého advokáta, aby
absolvoval odbornú prípravu s cieľom špecializovať sa na
konkrétnu oblasť a zvoliť si najvhodnejšiu odbornú
prípravu pre svoju oblasť praxe.

NIE
Povinnosti týkajúce sa
špecializačnej odbornej
prípravy
Povinnosti týkajúce sa štúdia cudzích
jazykov
Povinnosti týkajúce sa obsahu práva EÚ
v súvislosti s priebežnou/špecializačnou
odbornou prípravou

Advokát môže byť zapísaný do zoznamu advokátskej
komory ako právny zástupca vo všeobecných veciach, ale
komora zverejnila aj zoznam 61 špecializácií.
Špecializačná odborná príprava sa neuvádza vo
vnútroštátnych právnych predpisoch, ani vo vnútorných
predpisoch.
Žiadne povinnosti
Žiadne povinnosti

4. Akreditačné systémy a poskytovatelia odbornej prípravy
Možnosť akreditácie/požiadavky na
akreditáciu
Počet poskytovateľov priebežnej
odbornej prípravy
Typ poskytovateľov odbornej prípravy,
ktorí zabezpečujú akreditované činnosti
priebežnej odbornej prípravy

Neuplatňuje sa
Neuplatňuje sa
Nie sú k dispozícii žiadne oficiálne údaje od Českej
advokátskej komory.
Nie je zavedený akreditačný systém pre poskytovateľov
odbornej prípravy.
Odbornú prípravu však poskytujú Česká advokátska komora,
univerzity, sudcovia a právni odborníci prizvaní
k poskytovaniu odbornej prípravy, ako aj ďalší súkromní
poskytovatelia (napríklad agentúra BOVA: táto agentúra
pôsobí v oblasti vzdelávania dospelých od roku 1991.
Agentúra BOVA plne spolupracuje so špičkovými odborníkmi
z oblasti obchodného, procesného, trestného, stavebného,
pracovného a správneho práva a s odborníkmi iných
kvalifikácií.
Agentúra BOVA je držiteľom akreditácie spoločnosti
International Education Society v Londýne a účastníci
odbornej prípravy môžu získať medzinárodný certifikát IES).
Českí advokáti si môžu dobrovoľne zvoliť činnosti priebežnej
odbornej prípravy, ktorú organizujú rozliční poskytovatelia
odbornej prípravy.

Činnosti a metódy

Druhy činnosti odbornej prípravy
prípustné v rámci povinnej priebežnej
alebo špecializačnej odbornej prípravy

Neuplatňuje sa

Účasť na činnostiach odbornej
prípravy v inom členskom štáte:
Keďže sa neuplatňujú žiadne povinnosti
týkajúce
sa
priebežnej
odbornej
prípravy, nie je zavedený osobitný
systém
posudzovania
účasti
na
činnostiach odbornej prípravy, ktoré sa
uskutočňujú v iných členských štátoch.
Advokáti si môžu slobodne zvoliť účasť
na takýchto činnostiach.

5. Dohľad nad činnosťami odbornej prípravy
Organizácie, ktoré sa podieľajú na
dohľade nad činnosťami priebežnej
odbornej prípravy

Postup dohľadu

V Českej republike nie je zavedený žiadny systém
dohľadu.
Česká advokátska komora ako hlavný poskytovateľ
dobrovoľnej priebežnej odbornej prípravy hodnotí svoje
vlastné činnosti odbornej prípravy, napríklad zúčastnených
advokátov, analýzy predpokladaných potrieb advokátov,
medzery v existujúcej ponuke atď.
Neuplatňuje sa

