
 

 

 

 

 

Česká advokátní komora │ Národní tř. 16 │ 110 00 Praha 1 │ Česká republika  

Odbor výchovy a vzdělávání │ tel.: 273 193 111 │ e-mail: vychova@cak.cz │ www.cak.cz 

RÁMCOVÝ PROGRAM SEMINÁŘŮ PRO ADVOKÁTNÍ KONCIPIENTY 2019 

 

Vstupní školení: 
 

Advokátní právo (2 dny) 
Zákon o advokacii a stavovské předpisy – Historie advokacie – Práva a povinnosti advokátního koncipienta – Pravidla 

profesionální etiky, mlčenlivost – Kárná odpovědnost advokáta a advokátního koncipienta 

 

Povinné semináře  

 
První rok trvání právní praxe  
a) poskytování právních služeb v oblasti soukromého práva v rozsahu jednoho seminárního dne  

b) obhajoba v trestním řízení v rozsahu jednoho seminárního dne  

c) poskytování služeb v oblasti veřejného práva v rozsahu jednoho seminárního dne  

 
a) Advokát v civilním řízení I. a) Advokát v civilním řízení II. 

b) Obhajoba v přípravném řízení  b) Obhajoba v řízení před soudem I. stupně  

c) Zastupování advokátem ve správním řízení  c) Řízení insolvenční 

 
Druhý rok trvání právní praxe  
a) poskytování právních služeb v oblasti soukromého práva v rozsahu jednoho seminárního dne  

b) poskytování právních služeb v oblasti veřejného práva v rozsahu jednoho seminárního dne  

c) organizace a správa advokacie, advokátní etika a advokátní dovednosti v rozsahu jednoho seminárního dne 

 
a) Opravné prostředky v civilním řízení a) Zvláštní řízení soudní, výkon rozhodnutí a 

exekuce 

b) Advokát před Ústavním soudem b) Advokát před správními soudy 

c) Advokátní tarif c) Advokát, jednání s klientem, smluvní agenda a 

jiné projevy advokáta 

 

Třetí rok trvání právní praxe  
a) poskytování právních služeb v oblasti soukromého práva v rozsahu jednoho seminárního dne  

b) obhajoba v trestním řízení v rozsahu jednoho seminárního dne  

c) organizace a správa advokacie, advokátní etika a advokátní dovednosti v rozsahu jednoho seminárního dne  

 

a) Veřejný rejstřík a korporace a) Činnost advokáta v oblasti absolutních 

majetkových práv 

b) Obhajoba v řízení před soudem II. stupně a 

mimořádné opravné prostředky 

b) Obhajoba ve věcech mladistvých 

c) Povinnosti advokáta dle zákona č. 253/2008 Sb. c) Stavovské předpisy 

 

Polodenní volitelné semináře (3 seminární dny): 
Vedení advokátní kanceláře - Trestní odpovědnost právnických osob - Etika a slovní projevy advokáta - Advokát a jeho klient 

- Právo na spravedlivý proces a rozhodování nejvyšších soudů - Evropské instituce na ochranu lidských práv – Relativní 

majetková práva – Obchodní korporace – Postup obhájce v konkrétní věci – Náhrada škody v souvislosti s výkonem 

advokacie a pojištění proti škodě – Mediace - Právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace v oblasti pracovního práva - 

Právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace při poskytování zboží a služeb, včetně služeb veřejných – Výkon a přeměna 

trestu, podmíněné propouštění, přeřazení a přemístění odsouzených – Ochrana osobních údajů 

 

 

 

Místo konání seminářů:   Praha, Brno 

Termíny konání seminářů:  průběžně zveřejňovány na webu České advokátní komory 

http://koncipienti.cak.cz/budouci-terminy/2920.html
http://koncipienti.cak.cz/budouci-terminy/2921.html
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Vypracovali: JUDr. Radim Miketa, JUDr. Irena Schejbalová, Ing. Lenka Matoušková 

 

 


