Stanovisko
České advokátní komory k otázce zápisu žadatelů absolventů zahraničních vysokých
škol do seznamu advokátních koncipientů

Česká advokátní komora vede na základě zákonného zmocnění seznamy advokátů
a advokátních koncipientů, do kterých zapisuje mimo jiné i advokátní koncipienty, kteří
jsou absolventy zahraničních vysokých škol, splní-li podmínky související dané
zákonem.
Jednou z těchto podmínek je doložení Osvědčení o uznání zahraničního
vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice (dále jen „Osvědčení"), kterou
žadatel osvědčuje splnění podmínky dané v ust. § 37 odst. 1 písm. b) bod 2. zákona
o advokacii, v platném znění, tj. absolvování vysokoškolského studia magisterského
směru v oboru právo. Toto Osvědčení je vydáváno některou ze státních právnických
fakult (většinou PF UK Praha či PF MU Brno), Ministerstvo školství mládeže
a tělovýchovy ČR je, ve většině případů, orgánem odvolacím. Vedle dokladů
o absolvovaném studiu je podstatným podkladem pro posouzení úrovně vzdělání
žadatele.
Problém se zápisem do seznamu koncipientů ČAK nastává v případě, že některá
či současně některé ze státních právnických fakult odmítnou vydání Osvědčení s tím, že
předmětné zahraniční vzdělání není srovnatelné s magisterským vysokoškolským
studiem v oboru právo, avšak MŠMT s obecným odkazem na Lisabonskou smlouvu
Osvědčení vydá. Děje se tak zejména v případech, kdy žadatelé dle našich zákonných
parametrů jsou absolventy pouze bakalářského studia, nebo tenkrát, když je studium na
zahraniční škole zaměřeno na toliko jeden právní obor (nejčastěji na obor trestního práva).
Za výše popsané situace požádala Komora o výklad MŠMT k Osvědčením vydaným
v rozporu se stanoviskem či stanovisky státních právnických fakult.
MŠMT na žádost ČAK odpovědělo v tom smyslu, že kladné Osvědčení je sice uznáním
vysokoškolského vzdělání, avšak toto osvědčení v žádném případě nenahrazuje
rozhodnutí o uznání odborné způsobilosti a kvalifikace pro účely výkonu některého
konkrétního regulovaného povolání:
,,Rozhodnutí vydané dle zákona o vysokých školách svému držiteli výhradně osvědčuje
stupeň nabytého vzdělání s odkazem na jeho zaměření a na ověření vydávající
zahraniční vysoké školy, přičemž další užití to/toto rozhodnutí při řízení o uznání
kvalifikace pro výkon tzv. regulované/to povolání je plně ve výlučné kompetenci
příslušného odborného uznávacího orgánu i s možností další/to předepsané/to
vzdělávání či testování odborných kompetencí."
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Dle ust. § 29 odst. 1 zákona č. 18/2004 Sb., je Česká advokátní komora jako profesní
komora uznávacím orgánem. Zápis do seznamu koncipientů ČAK, proveden ý přísl.
orgánem Komory, mimo jiné osvědčuje, že kvalifikace žadatele splňuje i podmínky pro
výkon regulovaného povolání, který výkon advokacie nepochybně je.
Proto také byla pravomoc
uznávacího orgánu zákonem
Komoře svěřena,
a proto k jakémukoli Osvědčení předloženém žadatelem přihlíží Komora jako ke splnění
jedné, nikoli však jediné, z podmínek předepsaných k zápisu.

Praha, 11.2.2020
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