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Systémy vzdělávání právníků
Hlavními organizátory koncipientské právní praxe (dále jen „právní praxe“) jsou v členských státech EU advokátní komory, soukromí advokáti nebo advokátní
kanceláře, poskytovatelé odborné přípravy a vysoké školy. V některých členských státech tuto úlohu plní odvolací soudy a ministerstvo spravedlnosti. Dohled
nad soustavnou odbornou přípravou, pokud existuje, zajišťují advokátní komory.
Zde jsou informační přehledy popisující systémy vzdělávání právníků v členských státech EU. Mohou být užitečné pro národní advokátní komory a pro
porovnání odborné přípravy advokátů, kteří chtějí uplatnit své právo na svobodu usazování v jiném členském státě.
Belgie:
Francouzsky/německy
Bulharsko

(392 KB)

a nizozemsky hovořící

(395 KB)

Za organizaci právní praxe zodpovídají komory.

(209 KB)

Česká republika
(291 KB)
Za organizaci právní praxe zodpovídají advokátní komora a advokátní kanceláře nebo právnické firmy. Advokátní komora nedohlíží na soustavnou odbornou
přípravu, ale pouze na své vlastní činnosti odborné přípravy.
Dánsko

(207 KB)

Právní praxi organizují soukromí advokáti nebo advokátní kanceláře a Dánská advokátní a právní společnost.
Německo
(232 KB)
Za organizaci právní praxe zodpovídají Německá spolková advokátní komora a odvolací soudy. Na soustavnou odbornou přípravu dohlíží regionální
advokátní komory, Deutsches Anwaltsinstitut a Deutsches AnwaltsAkademie.
Estonsko
(220 KB)
Právní praxi organizují advokátní komora a vysoké školy. Na soustavnou odbornou přípravu dohlíží advokátní komora.
Irsko
(221 KB)
Právní praxi organizují právnická společnost a soukromí advokáti nebo advokátní kanceláře.
Řecko

(218 KB)

Organizací právní praxe jsou pověřeni advokátní komora a ministerstvo spravedlnosti.
Španělsko
(384 Kb)
Organizací právní praxe jsou pověřeny advokátní komory a vysoké školy. Na dobrovolnou soustavnou odbornou přípravu
poskytovanou školami právní praxe dohlíží advokátní komora.
Francie
(555 KB)
Organizací právní praxe jsou pověřeny regionální advokátní školy a Národní rada francouzských advokátních komor. Na
soustavnou odbornou přípravu dohlíží Národní rada francouzských advokátních komor,
Mezioborový fond pro soustavnou odbornou přípravu svobodných povolání a profesní odborové organizace advokátů.
Chorvatsko
(436 KB)
Organizací právní praxe a dohledem nad soustavnou odbornou přípravou je pověřena advokátní komora.
Itálie
(455 KB)
Právní praxi organizují advokátní komory, soukromí poskytovatelé odborné přípravy, soukromí poskytovatelé odborné přípravy akreditovaní u advokátní
komory, vysoké školy a právnické akademie nebo jiné struktury zřízené advokátní komorou. Na soustavnou odbornou přípravu dohlíží advokátní komora.
Kypr
(433 KB)
Právní praxi organizuje právní rada advokátní komory..
Lotyšsko
(596 KB)
Právní praxi organizují soukromí advokáti nebo advokátní kanceláře a zvláštní instituce zřízená radou advokátů. Rada advokátů rovněž dohlíží na
soustavnou odbornou přípravu.
Litva
(520 KB)
Právní praxi organizují advokátní komora a soukromí advokáti nebo advokátní kanceláře. Advokátní komora také dohlíží na aktivity soustavné odborné
přípravy.
Lucembursko
(581 KB)
Právní praxi organizují advokátní komora a soukromí advokáti nebo advokátní kanceláře.
Maďarsko
(592 KB)
Právní praxi organizuje advokátní komora.
Malta
(414 KB)
Právní praxi organizují soukromí advokáti a advokátní kanceláře.
Nizozemsko
(588 KB)
Právní praxi organizují soukromí advokáti a advokátní kanceláře, soukromí poskytovatelé odborné přípravy akreditovaní u advokátní komory a právnické
akademie a jiné vzdělávací struktury zřízené advokátní komorou.
Rakousko
(592 KB)
Právní praxi organizují advokátní komora, soukromí advokáti a advokátní kanceláře, soukromí poskytovatelé odborné přípravy, soukromí poskytovatelé
odborné přípravy při advokátní komoře, vysoké školy a právnické akademie a jiné vzdělávací struktury zřízené advokátní komorou.

Polsko
(665 KB)
Organizací právní praxe a dohledem nad soustavnou odbornou přípravou je pověřena advokátní komora.
Portugalsko
(560 KB)
Organizací právní praxe je pověřena advokátní komora.
Rumunsko
(592 KB)
Právní praxi organizuje Národní institut pro odbornou přípravu a vzdělávání v případě advokátů a Unie kolegií rumunských právních poradců v případě
právních poradců.
Slovinsko
Slovensko

(386 KB)
(603 KB)

Právní praxi organizují advokátní komora a soukromí advokáti nebo advokátní kanceláře.
Finsko
(516 KB)
Organizací právní praxe jsou pověřeni soukromí advokáti, advokátní kanceláře a veřejné úřady pro právní pomoc.
Švédsko
(454 KB)
Organizací právní praxe a dohledem nad soustavnou odbornou přípravu je pověřena advokátní komora.
Informační přehledy zpracovaly Rada evropských advokátních komor (CCBE) a Evropské centrum pro soudce a právníky EIPA v rámci pilotního projektu
zaměřeného na evropské justiční vzdělávání. Pro více informací klikněte zde.
Poslední aktualizace: 01/02/2020
Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá
ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky
EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím
neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

