
 
 
 
 
 

ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA 
                           Vás zve na webinář pro advokáty na téma: 

 
 

SPRÁVNÍ SOUD K PROTIEPIDEMICKÝM OPATŘENÍM 
VLÁDY A MZČR – DŮSLEDKY A DOPADY 

 
 

Termín webináře: středa 29. dubna 2020, od 14,00 do 16,00 hodin 
 
 

Přednášející: JUDr. Ondřej DOSTÁL, Ph.D., LL.M., 
právník, specialista na zdravotnické právo,  
navrhovatel ve věci 14 A 41/2020, v níž MS Praha zrušil některá 
mimořádná opatření MZČR 

  

JUDr. Tomáš SOKOL, 
 advokát, místopředseda ČAK 
 
Obsah webináře: 

 
▪ Přehled krizové právní úpravy – Krizový zákon, Zákon o ochraně 

veřejného zdraví 
▪ Představení rozsudku MS Praha 14 A 41/2020 ve věci 

mimořádných opatření MZČR a argumentace obou stran    
▪ Co z judikátu vyplývá: dopad na ústavnost, rozsah omezení, 

náhradu škody 
▪ Aktuální opatření Vlády ČR a ministerstev, probíhající soudní 

řízení, odhad dalšího vývoje 
 

 
 
Požadavky na technické vybavení: 
K připojení na webinář (přes MS Teams) doporučujeme použití desktopového klienta, 
kterého je možné stáhnout zde a v jeho rozhraní případně provést zdarma registraci 
Microsoft Account, který je pro připojení přes desktopového klienta potřebný. Je možné 
použít i webové rozhraní, ale zde upozorňujeme na omezenou kompatibilitu s webovými 
prohlížeči, zejména nefunkčnost MS Teams web v prohlížeči Safari na MacOS (počítače 
Apple). Doporučené prohlížeče lze překontrolovat zde. 
 
Přihlášení na webinář: 
Po registraci přihlášky Vám bude na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce zaslán 
přednášejícím link, kterým se na webinář přihlásíte. Tento bude rozeslán nejpozději během 
dopoledních hodin v den konání webináře. Překontrolujte, prosím, správnost uvedené 
emailové adresy! 
 
 
Číslo webináře:   41025                
Cena webináře (vložné): zdarma     
Uzávěrka přihlášek: 28. dubna 2020 do 12:00 hodin (nebo do naplnění kapacity)             
 
 
 
 

https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://support.microsoft.com/en-us/office/use-teams-on-the-web-33f84aa9-2e8b-47ac-8676-02033454e385?ui=en-us&rs=en-us&ad=us


 
Informace pro advokáty: 
účastí na tomto webináři získá advokát 2 kredity započitatelné do dalšího vzdělávání 
advokátů. 
 
Informace pro advokátní koncipienty:  
webinář je započitatelný za jeden polodenní volitelný seminář.  
 
 
 
ORGANIZAČNÍ POKYNY A INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY 
 
1. Zájemci o účast na tomto webináři, nechť zašlou vyplněnou přihlášku emailem                      
na adresu seminare@cak.cz nejpozději do 28. dubna do 12:00 hodin. Informace                              
o případném naplnění kapacity webináře bude uvedena na webové stránce u tohoto 
webináře. 
 
2. Po potvrzení příjmu přihlášky odborem výchovy a vzdělávání ČAK budete zařazeni 
na webinář. Účastníci budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek. Pokud 

z kapacitních důvodů nebude možné přihlášku na tento termín webináře registrovat, 
budeme Vás e-mailem informovat a Vaši přihlášku převedeme na náhradní termín webináře 
k tomuto tématu. 
 
3. Vzdělávací akce ČAK jsou určeny pro advokáty. V případě volné kapacity je možná 
účast advokátních koncipientů. Účast jiných osob není možná. 
 
4.  Informační povinnost zpracování osobních údajů  
Za účelem evidence účastníků školení formou webináře ČAK jako správce osobních údajů 
zpracovává následující osobní údaje: jméno a příjmení advokáta/advokátky, ev. č. ČAK,     
e-mailová adresa. Právním základem pro zpracování je plnění smlouvy. ČAK tyto osobní 
údaje nepředává dalším příjemcům, ani do třetí země či mezinárodní organizaci s výjimkou 
emailové adresy, kterou ČAK předává školiteli za účelem distribuce přístupových údajů                     
k webináři. Osobní údaje budou uloženy v souladu se Spisovým a skartačním řádem ČAK 
po dobu 5 let. Kontaktní údaje na správce i pověřence pro ochranu osobních údajů                              
a detailní informace k možnosti uplatnění vašich práv i zpracování osobních údajů 
naleznete na webových stránkách ČAK zde, kde je k dispozici také aktuální dokument 
Informace ke zpracování a ochraně osobních údajů a vzorový formulář k uplatnění práv 
subjektu údajů. 
 
5. Vyplněním a zasláním přihlášky souhlasí účastník s podmínkami zde uvedenými.  
 
6. Telefonické informace: pí. Marie Knížová, 273 193 251 
 
 
 
         Ing. Lenka Matoušková 
                                    vedoucí odboru výchovy a vzdělávání ČAK 

mailto:seminare@cak.cz
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=18982

