
 
Česká advokátní komora pobočka Brno pořádá  

pro advokáty a advokátní koncipienty: 

 

Kurz právnické angličtiny – jaro 2020 
 

Termín konání:  od pondělí 20. ledna do pondělí 22. června 2020 
 
Místo konání:   přednášková místnost pobočky ČAK v Brně, Kleinův palác,  

nám. Svobody 84/15 

 
Lektor:  Denisa Petriláková, Lic. Dip. TEFLA,   

akreditovaná členka Cambridgeské rady školitelů a lektorů UCLES 

 
Obsah kurzu: 
Kurz je určen pro advokáty a advokátní koncipienty, kteří chtějí dál rozvíjet své jazykové 
a komunikační dovednosti v angličtině a nabýt nebo zlepšit slovní zásobu z oblasti 

právnické terminologie.  
 
Kurz bude probíhat ve frekvenci 1 x 90 minut týdně (dvě vyučovací hodiny) a jeho jádrem 
bude krátká diskuze na obecné téma a odborná část – akvizice slovní zásoby a řízená 

diskuze k odborným tématům z oblasti práva v anglickém jazyce. 
 
Kurz využívá především interaktivní a deduktivní metody výuky, metodické postupy recyklace, 
nabízí materiály k samostudiu. Obsah hodin (včetně audionahrávek a odkazů na video záznamy) 
bude k dispozici formou e-learningového systému online. 

 
V příloze naleznete vstupní test, po jehož vyplnění a následné kontrole bude zájemci o kurz 
sděleno, zda je jeho znalost právnické terminologie dostačující pro účast v  kurzu (nutná 
úspěšnost v testu 75%). 

 
Kurz bude veden v souladu s obecně platnými požadavky interaktivní metodologie. 
Absolventi obdrží certifikát s potvrzením komunikačních dovedností v souladu 
s evropským referenčním jazykovým rámcem.  
 

 

Vyučovací hodiny:  pondělí 16:00 až 17:30 hodin 
 

Rozsah výuky:  17 vyučovacích dvouhodin + 1 intenzivní modul  
po 3 vyučovacích hodinách (celkem 37 vyučovacích hodin) 

 

Počet účastníků:   maximálně 16 
 
Číslo kurzu:    68005 
 

Cena semináře (vložné):  6.700,- Kč včetně DPH v zákonné výši  
 
Uzávěrka přihlášek:  16. ledna 2020, po tomto termínu sledujte webové stránky nebo nás 

kontaktujte na telefonním čísle 513 030 115.  
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ORGANIZAČNÍ POKYNY A INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY 
 
1. Zájemci o zařazení nechť dle přiložených pokynů vyplní vstupní test a zašlou jej společně 

s přihláškou, kterou naleznou na www.cak.cz, levé menu (cca uprostřed) pod názvem 
Vzdělávání advokátů, Vzdělávací akce ČAK, u každého semináře. Přihlášku zasílejte nejlépe 
emailem na adresu seminare.brno@cak.cz nebo poštou na adresu Česká advokátní komora 
pobočka Brno, nám. Svobody 84/15, Brno 602 00. 

 
2. Po potvrzení příjmu přihlášky a zařazení do kurzu 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. 6800500333). Platba v hotovosti na místě u prezence není možná. 

 
3. Vzdělávací akce ČAK jsou určeny pro advokáty. V případě volné kapacity je možná účast 
advokátních koncipientů. Účast jiných osob není možná. 
 
4.  Přihláška je závazná. Řádně přihlášení účastníci jsou registrováni na kurz a na základě 

této přihlášky (dle fakturačních údajů v ní uvedených) je před konáním kurzu vystaven 
daňový doklad, který je cca do 10-ti dnů po zahájení konání kurzu zaslán do datové 
schránky objednatele. 
 

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 kurz, e-mailem informujeme. 
 
7. Vyplněním a zasláním přihlášky souhlasí účastník s podmínkami zde uvedenými.  
 
8. Telefonické informace: Mgr. Lenka Danilišin, 513 030 115. 

 
 
 
Těšíme se na setkání s Vámi.        JUDr. Irena Schejbalová 

ředitelka pobočky ČAK v Brně                   

http://www.cak.cz/
mailto:seminare.brno@cak.cz

