
Česká advokátní komora 
regionální středisko Západní Čechy 

 
Vás zve na třídenní seminář: 

 

ADVOKÁTNÍ KLOSTERMANNKA 2022, 
 
který se uskuteční ve dnech 4. až 6. listopadu 2022 v Klostermannově chatě na Modravě, 
okres Klatovy. Program zahrnuje vzdělávací i společenskou část, odborná diskuse bude zaměřena 
na advokacii a zejména na nemajetkovou újmu na zdraví. 

 
Zahájení pracovní části akce: pátek 4. listopadu 2022 v 18:00 hodin 
 
Ukončení akce:   neděle 6. listopadu 2022 kolem 13:00 hodin 
 
Místo konání:    hotel Klostermannova chata, 341 92, Modrava 4 
     http://www.klostermannovachata.cz/ 
 

Program: 

• pátek večer – Advokátní přítomnost, budoucnost a excesy. Diskusi vedou předseda ČAK 
JUDr. Robert Němec, LL.M., místopředsedkyně ČAK JUDr. Monika Novotná a členka 
kárné komise Mgr. Petra Vrábliková (19:00 – 20:30 hodin). 

• sobota – Vybrané otázky nemajetkové újmy na zdraví, mj. nároky druhotných 
poškozených, informovaný souhlas, očkování, náhrada nákladů léčení, příčinná 
souvislost, ztráta šance, postup lege artis, soudní uplatňování, procesní otázky, 
judikatura apod.. Diskusi vedou soudci Nejvyššího soudu JUDr. Hana Tichá a                        
JUDr. Petr Vojtek (9:00 – 12:00 hodin a 14:00 – 17:00 hodin) 

• neděle dopoledne – Klienti a jejich emoční traumata. Diskusi vede terapeutka                         
Mgr. Kamila Bobysudová (9:00 – 12:00 hodin). 

 
Doprovodný program:   bowling, sauna, okolní kouzelná příroda,  

společenské setkávání 
 
Účastnický poplatek:  1.700,- Kč včetně DPH v zákonné výši   
 
Náklady na ubytování:   ve dvou-čtyřlůžkových pokojích s plnou penzí činí 3.000,- Kč  

(tuto částku uhradí každý přihlášený účastník přímo na místě  
po příjezdu v Klostermannově chatě) 

 
Číslo akce:     46207 
 
Uzávěrka přihlášek:   31. října 2022, po tomto datu telefonicky kontaktujte  

JUDr. Kovářovou na tel. č. 602 414 550 
 
 
Informace pro advokáty: 
účastí na tomto semináři získá advokát 10 kreditů započitatelných do dalšího vzdělávání 
advokátů. 
 
Informace pro advokátní koncipienty: 
seminář je započitatelný za dva polodenní volitelné semináře.  
 
 
ORGANIZAČNÍ POKYNY A INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY: 
1. Zájemci o účast na této akci vyplní a zašlou naskenovanou přihlášku na adresu 
kovarova@akkovarova.cz a poté vyčkají potvrzení. Ubytování si účastníci individuálně 
domlouvají a rezervují přímo na Klostermannově chatě. Kontakt: inf@klchata.cz, tel. 
604 259 090. Chata je rezervovaná jen pro naši akci, nicméně s přihlašováním 
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doporučujeme neotálet. Maximální kapacita: 50 osob. Na akci přijímáme přihlášky i 
dojíždějících bez ubytování a stravování. 
 
2. Po potvrzení příjmu přihlášky zájemci uhradí účastnický příspěvek (vložné) ve výši 
1.700,- Kč na účet č. 6724361001/2700, konstantní symbol: 0308, variabilní symbol: 46207 
společně s pětimístným evidenčním číslem advokáta u ČAK (objednatele) bez uvedení pomlčky či 
lomítka (např. 4620700333).  
 
3. Přihláška je závazná. Řádně přihlášení účastníci jsou registrováni na výjezdní zasedání. Na 
základě této přihlášky (dle fakturačních údajů v ní uvedených) je před konáním zasedání 
vystaven daňový doklad, který je cca 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, nevrací. 
Bez písemné omluvy je daňový doklad automaticky generován vnitřním informačním 
systémem ČAK a i v případě nepřítomnosti účastníka zaslán objednateli k úhradě vložného. 
 
5. Účastníci budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek, účastníkům přihlášeným 
e-mailem zašleme potvrzení o doručení. Účastníky, kteří z kapacitních důvodů nebudou 
zařazeni na seminář, e-mailem informujeme. 
 
6. Vyplněním a zasláním přihlášky souhlasí účastník s podmínkami zde uvedenými. 
Podrobný program zasedání bude následně upřesněn a účastníci jej obdrží mailem. 
 
8. Telefonické informace na tel. č. 602 414 550. 
 
 
 

Těšíme se na setkání s Vámi.            
 

JUDr. Daniela Kovářová 
regionální představitelka                   

 


