Příloha
I. Evropský advokát v ČR
Advokátem je v ČR podle § 2 zákona o advokacii také ten, kdo je oprávněn
poskytovat advokátní služby ve svém domovském státě (členský stát EU či EHP). Profesní
označení domovského státu přitom stanoví sdělení ministerstva spravedlnosti zveřejněné ve
Sbírce zákonů pod č. 253/2004 Sb.1
Belgie:

Avocat- Advocaat

Dánsko:

Advokat

Estonsko:

Vandeadvokaat

Finsko:

Asianajaja- Advokat

Francie:

Avocat

Irsko:

Barrister, Solicitor

Island:

Logmadur

Itálie:

Avvocato

Kypr:

Δικηγόρος

Lichtenštejnsko:

Rechtsanwalt

Litva:

Advokatas

Lotyšsko:

Zverinatsadvokats

Lucembursko:

Avocat- avoué

Maďarsko:

Ugyvéd

Malta:

Avukat- Prokuratur Legali

Německo:

Rechtsanwalt
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Nizozemí:

Advocaat

Norsko:

Advokat

Polsko:

Adwokat- Radcaprawny

Portugalsko:

Advogado

Rakousko:

Rechtsanwalt

Řecko:

Δικηγόρος

Slovensko:

Advokát- Komerčnýprávnik

Slovinsko:

Odvetnik- Odvetnica

Spojené království: Advocate, Barrister, Solicitor
Španělsko:

Abogado

Švédsko:

Advokat

II. Evropští usazení advokáti v ČR
Ráda bych práci doplnila o informaci o počtech evropských advokátů působících v ČR
a to dle jejich národnosti. Jedná se o aktuální data, která mi poskytla ČAK.

Zdroj: ČAK, odbor matriky

K 18. červnu 2015 vykazovala ČAK nejvíce oprávnění k výkonu advokacie v ČR u
advokátů ze Slovenska. Jedná se pravděpodobně o přirozený stav, neboť i na českých
právnických fakultách studuje mnoho slovenských občanů. Mezi dalšími důvody lze jmenovat
minimální jazykovou bariéru, bezplatné vzdělávání na veřejných vysokých školách, společná
vazba mezi samotnými státy i mezi obyvateli.
Obdobné důvody lze sledovat i u německých advokátů, kteří svým počtem zaujímají
druhé místo. Stejně jako Slovensko, je i Německo naším sousedem a pojí nás silné
hospodářské vztahy. Zároveň existuje řada advokátních kanceláří působících, jak na území
Německa tak i ČR.
Na třetím místě lze najít Velkou Británii. Lze poznamenat, že se jedná o vzdálenější
zemi s odlišným jazykem a slabšími hospodářskými vazbami s ČR. Významnou roli však
může hrát univerzálnost angličtiny. Schopný právník s perfektní znalostí angličtiny nemá
problém získat pozici kdekoliv na světě.
Po Velké Británii se umístily ostatní sousední země – Rakousko a Polsko. Relativně
slabé umístění Polska může být překvapující. Hodnoty u zemí na dalších pozicích jsou jen
v řádech jednotek a nemá proto smysl snažit se zde hledat možné kauzality. Může se jednat o
náhodné jevy, které nelze bez dalších informací přesně vysvětlit.
Do budoucna nelze očekávat výrazné změny v pořadí států. Lze však předpokládat
absolutní

nárůsty v počtu

advokátů

s jiným

než

českým

občanstvím.

Vycházím

z předpokladu, že i nadále bude pokračovat proces globalizace a do ČR budou vstupovat
nadnárodní advokátní kanceláře i samostatní advokáti ze zahraničí.

