ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA
Vás zve na workshop pro advokáty a advokátní koncipienty na téma:

ADVOKÁT A KLIENT – CO VÁS V ADVOKACII TRÁPÍ?
(DÍL I. PRAVDA A LEŽ)
Termín workshopu:

čtvrtek 16. prosince 2021, od 13,00 do 16,00 hodin

Místo konání:

Praha 2 – Nové Město, Myslíkova 258/8, aula

Diskutují:

JUDr. Vladimír Jirousek, předseda ČAK
JUDr. Petr Čáp, tajemník ČAK
JUDr. Petr Toman, advokát a náhradník
představenstva ČAK
JUDr. Daniela Kovářová, advokátka

Anotace:

Diskuse o problémech výkonu advokacie, sporech s kolegy
a s klienty, o frustracích, o kauzách. Přijďte s námi probrat
problematické otázky výkonu advokacie. Přijďte se zeptat
starších kolegů na jejich názor.
První setkání se zaměří na pravdu a lež, ale diskutovat
budeme o všem, na co se zeptáte a co vás zajímá.
Otázky a podněty k diskusi zasílejte k rukám dr. Daniely
Kovářové (kovarova@cak.cz).

Číslo akce:

41140

Cena semináře:

účast zdarma

Uzávěrka přihlášek:

9. prosince 2021, pokud jsou ještě volná místa, můžete se
přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u této akce).

Časový rozvrh:
12,30 – 13,00
13,00 – 14,30
14,30 – 14,45
14,45 – 16,00

prezence
workshop (1. část – připravené téma)
přestávka
pokračování workshopu (diskuse)

Informace pro advokáty:
účastí na tomto semináři získá advokát 3 kredity započitatelné do dalšího vzdělávání
advokátů z oboru advokátního práva
Informace pro advokátní koncipienty:
seminář je započitatelný za jeden polodenní volitelný seminář. Výkaz o účasti je nutné
odevzdat při prezenci a potvrzený bude vrácen na konci semináře.

ORGANIZAČNÍ POKYNY A INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY
1. Zájemci o účast na této akci, nechť 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. Účast na semináři je zdarma.
3. Účastníci budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek, účastníkům
přihlášeným e-mailem zašleme potvrzení o doručení. Účastníky, kteří z kapacitních
důvodů nebudou zařazeni na workshop, e-mailem informujeme.
4. Vyplněním a zasláním přihlášky souhlasí účastník s podmínkami zde uvedenými.
5. Sál je klimatizován. Prosíme všechny o včasný příchod, pozdním příchodem rušíte lektora
a ostatní přítomné.
6. Telefonické informace: pí. Marie Knížová, 273 193 251.
Těšíme se na setkání s Vámi.

Ing. Lenka Matoušková
vedoucí odboru výchovy a vzdělávání ČAK

