Právní praxe v advokátních kancelářích (HPOP0045)
Název předmětu v jazyce výuky / v
anglickém jazyce
Kód předmětu:
Typ předmětu:
Podtyp předmětu:
Kredity:
Semestr:
Garantující pracoviště:
Garant/ka
Způsob výuky:
Rozsah výuky:
Jazyk výuky:
Kontrola studia:
Forma zkoušky:
Celkový počet termínů pro splnění
kontroly studia
v akademickém roce:
Rekvizity formální (prerekvizity
a korekvizity):
Rekvizity materiální (doporučení
pro zápis předmětu):
Navazující předměty:
Opakovaný zápis neabsolvovaného
předmětu:
Opakovaný zápis absolvovaného
předmětu:

Právní praxe v advokátních kancelářích /

Předmět profilujícího základu:
Základní teoretický předmět
profilujícího základu:

ne
ne

HPOP0045
povinně volitelný předmět (PVP)
odborná právní praxe
6
letní semestr, zimní semestr (LS, ZS)
CPD
bloková
80 h + 4h
český jazyk
kolokvium
–
1

–
Občanské právo hmotné II., Trestní právo II., Správní právo
II.
–
ano, jedenkrát v bezprostředně následujícím akademickém
roce
ne

Anotace
Předmět slouží k získání praktických a odborných zkušeností s činností v prostředí advokátních
kanceláří. Studenti se v průběhu odborné praxe zapojují do běžného chodu advokátní kanceláře.
Podílejí se zejména na přípravě rešerší právní úpravy včetně judikatury, přípravě různých podání
na soudy či jiné instituce a na přípravě jednání s klienty a jednání na soudech či u jiných institucí.
V rámci praxe se budou studenti v kanceláři věnovat převážně odborné právní činnosti.
Studenti díky této praxi:
-

zlepší svou dovednost právního psaní přípravou a formulováním podkladů pro činnost
poskytovatele;

-

získají dovednost identifikovat a analyzovat právní problémy v konkrétních praktických
situacích, kterými se advokátní kancelář obvykle zabývá, a navrhovat jejich řešení;

-

budou pracovat na své dovednosti vyhledat, utřídit, analyzovat a interpretovat relevantní
právní normy, soudní rozhodnutí a další informace;

-

posílí dovednost vhodně právní argumenty formulovat a prezentovat,

-

posílí své vnímání spravedlnosti.

Studenti v rámci předmětu vyplňují portfolio odborné právní praxe a účastní se reflexních
setkáních konaných s vyučujícím na fakultě. Odborná praxe se vykonává v časovém
harmonogramu stanoveným na základě dohody s advokátní kanceláří.
Studenti v rámci předmětu vyplňují portfolio odborné právní praxe a účastní se reflexních
setkáních konaných s vyučujícím na fakultě.

Zápis předmětu
Studenti se na předmět přihlašují prostřednictvím elektronického formuláře. Konkrétní
advokátní kancelář může stanovit další kritéria výběru, o kterých budou studenti vždy před
zápisem informováni.

Sylabus
Vzhledem k praktickému zaměření odborné praxe se studenti ve spolupráci s příslušnými
advokátními kancelářemi seznámí s některými z následujícími činnostmi, resp. získají zkušenosti
z následujících oblastí:
1) úvodní vstupní školení (bezpečnost práce, mlčenlivost, nastavení pravidel odborné
praxe);
2) rešerše právní úpravy, včetně judikatury (práce s právnickými informačními systémy,
komentáři a další relevantní literaturou, zpracování shrnutí rešerše pro účely advokátní
kanceláře);
3) korektury právnických textů sepsaných advokáty či koncipienty;
4) příprava podání na soudy a další instituce (například žaloba, vyjádření k žalobě, odvolání,
odpor, rozklad, návrh na zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí a další možná
podání dle zaměření advokátní kanceláře);
5) příprava dalších právních dokumentů (např. plná moc, smlouvy atd.);
6) příprava na jednání s klienty (jak jednat s klientem, shromažďování podkladů k jednání);

7) účast na jednání před soudem nebo jinou institucí;
8) práce se spisem (způsob vedení a práce s advokátním spisem v elektronické i písemné
podobě, nahlížení do spisu na soudech či u jiných institucí);
9) účast na poradě advokátní kanceláře.
Studenti se též účastní úvodního setkání a reflexních setkání s vyučujícím kurzu, která se konají
na fakultě. Uskuteční se minimálně tři taková setkání (úvodní, průběžné a závěrečné reflexní
setkání). Na závěr praxe studenti odevzdají portfolio odborné právní praxe, které zpracovávají
průběžně během celého semestru.

Literatura (studijní opory)
Vzhledem k tomu, že se jedná o prakticky orientovaný předmět, není žádná povinná literatura
předepisována. Studenti mají nicméně při výkonu praxe vycházet z příslušné oborové literatury.

Požadavky ke kontrole studia (pravidla předmětu)
Pro úspěšné absolvování předmětu musí student splnit následující:
-

včas, řádně a pravidelně docházet na praxi podle dohodnutého harmonogramu,

-

přiměřeným způsobem se zapojovat do činnosti poskytovatele a odevzdávat
výstupy na přiměřeně odborné úrovni,

-

dodržovat pokyny osoby určené poskytovatelem a interní pravidla poskytovatele,

-

odevzdat potvrzení o absolvování praxe a vyplněné portfolio odborné právní praxe,

-

zúčastnit se všech setkání s vyučujícím (případně odevzdat náhradní plnění
stanovené vyučujícím)

v. r. JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová,
LL.M., Ph.D.
garant předmětu

