
 

 

 

 
 

ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA 
       Vás zve na seminář pro advokáty 

 
 
 

PRÁVNÍ PSANÍ – UMĚNÍ PŘESVĚDČOVAT SOUDCE  
 
 
Termín konání: čtvrtek 8. června 2023, od 13,00 do 16,00 hodin 
 
Místo konání:   Praha 2 – Nové Město, Myslíkova 258/8, aula 

 

Lektoři:  JUDr. Martin Kopa, Ph.D., soudce Krajského soudu 

v Brně 
 

Štěpán Janků, autor blogu PrávníPsaní.cz  

(https://www.pravnipsani.cz/) a spolupřekladatel knihy 
Právní psaní srozumitelným jazykem 

 
Anotace semináře: Je dobré si jednu věc přiznat: my právníci moc neumíme psát. 

Přitom právě psané slovo je nejčastějším nástrojem naší práce. 
Operace chirurga, který to moc neumí se skalpelem, byste se asi 
báli. Na tomto semináři se proto seznámíte se základními „do’s and 
don’ts”, aby se Vás nemuseli bát Vaši klienti. Dovíte se, jak svým 
psaním přesvědčit jeho adresáty. A hlavně netrpělivé soudce. 

 
Číslo akce:    41316 

  

Cena semináře:   650,- Kč včetně DPH v zákonné výši 

Cena semináře:  520,- Kč včetně DPH v zákonné výši pro držitele osvědčení  
    o absolvování projektu dalšího vzdělávání advokátů 
 

Uzávěrka přihlášek:  1. června 2023, pokud jsou ještě volná místa, můžete se 

přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u této akce). 

 
Časový rozvrh: 
12.30 – 13,00               prezence 
13,00 – 14,30               seminář  

14,30 – 14,45       přestávka 
14,45 – 16,00              seminář, diskuze 
 
Informace pro advokáty: 
účastí na tomto semináři získá advokát 3 kredity započitatelné do dalšího vzdělávání 
advokátů. 
 
Informace pro advokátní koncipienty: 
seminář je započitatelný za jeden polodenní volitelný seminář. Výkaz o účasti je nutné 
odevzdat při prezenci a potvrzený Vám bude vrácen na konci semináře. 

https://www.pravnipsani.cz/
https://www.pravnipsani.cz/


 
 

Organizační pokyny a informace pro účastníky: 
 
1. Zájemci o účast na této akci vyplní a zašlou přihlášku, kterou naleznou na 
www.cak.cz, levé menu (cca uprostřed) pod názvem Vzdělávání advokátů, Vzdělávací akce 
ČAK, u každého semináře. Přihlášku zasílejte výhradně e-mailem na adresu 
seminare@cak.cz nebo poštou na adresu Česká advokátní komora, Národní 16, Praha 1, 110 
00. 
2. Po potvrzení příjmu přihlášky odborem výchovy a vzdělávání ČAK (a tím zařazení na 
seminář) zájemci uhradí účastnický příspěvek (vložné) na účet č. 6724361001/2700, 
konstantní symbol: 0308, variabilní symbol: číslo semináře společně s pětimístným 
evidenčním číslem advokáta u ČAK (objednatele) bez uvedení pomlčky či lomítka (např. 
4131600333). Platba v hotovosti na místě u prezence semináře není možná. 
 
3. Vzdělávací akce ČAK jsou určeny pro advokáty a advokátní koncipienty. Účast jiných 
osob není možná. 

 
4. Přihláška je závazná. Řádně přihlášení účastníci jsou registrováni na seminář a na 
základě této přihlášky (dle fakturačních údajů v ní uvedených) je před konáním semináře 
vystaven daňový doklad, který je zpravidla do 10 dnů po konání semináře zaslán do 
datové schránky objednatele. Zrušení účasti lze provést pouze písemně emailem, a to 
nejméně 3 pracovní dny předem. Zaplacené vložné se bez omluvy, jen ze závažných důvodů 
sdělených písemně nejméně 3 dny před konáním semináře, nevrací. Pokud je nepřítomnost 
na semináři avizována méně jak 3 pracovní dny, lze přijmout pouze omluvu písemně 
doložitelnou (např. lékařským potvrzením o náhlém onemocnění, úrazu apod.). Bez písemné 
omluvy je daňový doklad automaticky generován vnitřním informačním systémem 
ČAK, a i v případě nepřítomnosti účastníka zaslán objednateli k úhradě vložného. 
 
5. Účastnické poplatky (vložné) se bez předchozí vážně odůvodněné omluvy (viz bod 4.) 
nebo při nepřítomnosti přihlášeného účastníka nevracejí.  
 
6. Účastníci budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek, účastníkům 
přihlášeným e-mailem zašleme potvrzení o doručení. Účastníky, kteří z kapacitních 
důvodů nebudou zařazeni na seminář, informujeme e-mailem.  
 
7. Elektronická adresa účastníka může být poskytnuta lektorovi semináře za účelem 
rozeslání studijních materiálů. 
 
8. Vyplněním a zasláním přihlášky souhlasí účastník s podmínkami zde uvedenými.  
 
9. Telefonické informace: pí. Marie Knížová, 273 193 251. 
 
 
Těšíme se na setkání s Vámi.        Ing. Lenka Matoušková 
                                    vedoucí odboru výchovy a vzdělávání ČAK 

 

 

http://www.cak.cz/
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