
 
Česká advokátní komora pobočka Brno Vás zve na seminář 

pro advokáty na téma: 

 

AKTUÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ V KÁRNÉ PRAXI 

ADVOKÁTŮ, NOVÉ DRUHY KÁRNÝCH OPATŘENÍ 

  

Termín semináře:  úterý 7. ledna 2020 od 09,00 do 13,00 hodin 
 
Místo konání:   přednášková místnost Pobočky ČAK v Brně, Kleinův palác,  

nám. Svobody 84/15, IV. nadzemní podlaží 

 
Seminář povedou:  JUDr. Irena Schejbalová, advokátka 
 ředitelka pobočky ČAK v Brně, místopředsedkyně Kontrolní rady ČAK 
 

JUDr. Jan Skřipský Ph.D., advokát 
 místopředseda Kárné komise ČAK 
 

Odborný program semináře: 
Kárné řízení a jeho průběh ● Kárná opatření po novele zákona o advokacii ● Aktuality z činnosti 
kontrolní rady, kontroly u advokátů ● Informace ke změnám ve stavovských předpisech 
 
Číslo semináře:   68001 
 
Cena semináře:   zdarma  
 
Uzávěrka přihlášek:  31. prosince 2019, po tomto termínu sledujte webové stránky nebo 

nás kontaktujte na telefonním čísle 513 030 115. V případě 
překročení kapacity přednáškové místnosti bude rozhodující pořadí 
přihlášek. 

 

Časový rozvrh: 
08,30-09,00 prezence 
09,00-10,30 seminář (přestávka zpravidla 10,30 – 10,45 hod.) 
10,45-13,00 seminář, diskuse, odpovědi na dotazy účastníků 
 
Informace pro advokáty: 
účastí na tomto semináři získá advokát 4 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 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 nejlépe e-mailem na adresu seminare.brno@cak.cz 
nebo poštou na adresu Česká advokátní komora pobočka Brno, nám. Svobody 84/15, Brno 602 
00. 
 
2. Vzdělávací akce ČAK jsou určeny pro advokáty. V případě volné kapacity je možná účast 
advokátních koncipientů. Účast jiných osob není možná. 
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3. 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. 
 
4. Telefonické informace na č. 513 030 115 – Mgr. Lenka Danilišin. 
 
Těšíme se na setkání s Vámi.     
 

JUDr. Irena Schejbalová 
     ředitelka pobočky ČAK v Brně                   


