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Česká advokátní komora a společnost epravo.cz vyhlašují 2. ročník právnické soutěže 
Právník roku 2006. 
 
Celojustiční soutěž spolupořádají všechny ostatní profesní organizace zastoupené v české 
justici (tedy: Soudcovská unie, Unie státních zástupců, Notářská komora a Exekutorská 
komora) a Ministerstvo spravedlnosti. 
 
Soutěž je určena pro všechny právnické profese, které se spolu potkávají, ale i utkávají na 
justičním poli. Právníkem roku může být v příslušné kategorii zvolen jak advokát, tak soudce 
či exekutor, notář či státní zástupce – pokud dosáhne v oblasti svého působení v letošním roce 
pozoruhodných výsledků. 
 
„Je to poprvé v novodobé historii české justice, kdy se všechny právnické profese na sebe 
přestávají alespoň na chvíli dívat jako na protivníky, kdy se semknuly a stojí bok po boku ve 
snaze vybudovat společně hodnotnou tradici, kterou si právnický svět zaslouží“, tak hodnotí 
společnou iniciativu otec myšlenky na uspořádání celojustiční soutěže, předseda ČAK JUDr. 
Vladimír Jirousek. 
 
Právník roku má podobu internetové soutěže. Navrhovat kandidáty na Právníka roku 2006 
může veškerá odborná veřejnost, ve speciální kategorii pak i veřejnost laická na webových 
stránkách Právníka roku  – www.pravnikroku.cz. 
 
Na těchto stránkách jsou k dispozici podrobné instrukce, jak kandidáta nominovat. Nominace 
jsou přijímány až do 15. prosince 2006. Každý nominovaný bude osloven pracovníky 
organizačního štábu Právníka roku, požádán o souhlas s nominací a účastí v soutěži a o dodání 
podkladů k hodnocení jeho práce odbornou porotou. 
Porota za pomoci odborné akademie (aby pomohli s odborným hodnocením byli organizátory 
soutěže osloveni špičkoví odborníci v jednotlivých oblastech práva) bude po 15. prosinci 2006 
rozhodovat podle hodnotících kritérií (jsou zveřejněny na výše uvedené webové adrese) o 
vítězích v následujících (oproti loňsku rozšířených a obměněných) kategoriích: 
 

•       Občanské právo (hmotné, procesní) 
•       Obchodní právo 
•       Rodinné právo (včetně opatrovnické agendy) 
•       Veřejné právo 
•       Trestní právo (hmotné, procesní) 
•       Právo duševního vlastnictví 
•       Obor občanských (lidských) práv a svobod 

 
Zvláštní kategorie: 

• Právník roku (Právnická síň slávy) – za výjimečný přínos právní profesi  
• Talent roku – pro mladé začínající právníky do 35 let věku  

http://www.pravnikroku.cz/


• Právník roku volený laickou veřejností 
Ceny Právník roku 2006 budou vítězům předány na galavečeru uváděném Jakubem Železným 
19. ledna 2007 v TOP hotelu Praha – na prvním celojustičním setkání všech právnických 
profesí.  
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