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Věc: Poděkování
Vážený pane předsedo,
byl jsem jedním z účastníků nedávné studijní cesty k ESLP do Štrasburku, která proběhla ve
dnech 23-25. května 2016 a kterou uspořádala Česká advokátní komora pro advokáty a
advokátní koncipienty. Ze studijního pobytu jsem byl a stále jsem nadšený.
V této souvislosti se na Vás obracím a rád bych touto cestou z celého srdce poděkoval za
uspořádání této velmi užitečné studijní akce a umožnění účasti na ní. Studijní pobyt ve
Štrasburku byl perfektně (do nejmenších detailů) organizačně připraven a zrealizován
Odborem mezinárodních vztahů České advokátní komory společně s JUDr. Alešem
Pejchalem, soudcem ESLP.
Proto považuji za svoji povinnost, slušnost, jakož i radost vyjádřit touto cestu velké uznání a
velké poděkování jmenovitě paní JUDr. Evě Indruchové, Ph.D., LL.M., paní Mgr. Lence
Vojířové, paní Lence Vobořilové a paní Alžbětě Recové, popř. všem dalším z České
advokátní komory, jež se podíleli na organizaci tohoto skvělého studijního pobytu. Současně
bych velmi rád touto cestou vyjádřil velké poděkování a uznání Vám a České advokátní
komoře jako celku.
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Všechny přednášky proběhlé v rámci studijní cesty byly vysoce profesionální, přičemž
současně osobně velmi oceňuji přátelskost, neformálnost a otevřenost, se kterou k nám
přednášející – tj. soudci a právníci působící na ESLP a v Radě Evropy – přistupovali.
Nejsem sice „zplnomocněn“ jakkoliv hovořit za ostatní účastníky studijní cesty, nicméně můj
osobní dojem je takový, že spokojení a nadšení byli ze studijního pobytu i ostatní kolegové, tj.
advokáti a advokátní koncipienti, kteří se studijního pobytu rovněž zúčastnili.
Jsem si vědom skutečnosti, že takové studijní pobyty či další vzdělávací akce nejsou
samozřejmostí, ba právě naopak; je to „něco navíc“ (lépe řečeno „Velké navíc“), jež Česká
advokátní komora realizuje k intelektuálnímu a profesnímu prospěchu a užitku nás advokátů a
advokátních koncipientů. O to větší poděkování a respekt náleží České advokátní komoře za
organizování akcí tohoto typu.
V úctě a s pozdravem,

JUDr. et Mgr. Pavel Klíma
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