
Do Právnické síně slávy vstoupil JUDr. 
Antonín Mokrý 
Již počtvrté udělovaly Česká advokátní komora a společnost EPRAVO.CZ prestižní ocenění v 
celojustiční soutěži Právník roku. Ceny sv. Yva, patrona právníků, byly letos předávány 23. 
ledna 2009 na slavnostním galavečeru v hotelu Clarion v Praze za účasti více než dvou tisíc 
zástupců z celé justice. 
A opět měla osmičlenná odborná porota nelehké rozhodování, aby mezi domácími právníky 
vybrala ty, kteří na sebe svým pracovním úsilím a úspěchy v roce 2008 výrazně upozornili.  
V rámci soutěže bylo vyhlášeno šest řádných kategorií: občanské právo, trestní právo, 
obchodní právo, správní právo, právo duševního vlastnictví, obor občanských práv a svobod 
včetně práva ústavního.  
Další tři kategorie – Talent roku, Právník roku volený laickou veřejností a Právnická síň slávy 
mají speciální kritéria. Kategorie Talent roku je spojena s finanční odměnou třem mladým 
právníkům do 33 let věku a hodnotí se v ní autentické písemné odborné či literární práce.V 
druhé jmenované kategorii mohli i lidé mimo českou justici a advokacii zvolit svého favorita. 
Do Právnické síně slávy se uvádí za celoživotní přínos českému právu.  
Oficiální část programu předávání cen moderoval již podruhé zcela excelentně Marek Eben. 
V další části večera k poslechu i tanci hrála cimbálovka, irská hudba, tančily se irské tance, k 
poslechu byl jazz, soul i funk a největším tahákem se stal koncert skupiny Chinaski a 
popůlnoční videodiskotéka. 
Podrobnou fotoreportáž naleznete v BA 1-2/09, který vychází 10. února 2009. Záznam z 
oficiální části večera bude již záhy k dispozici na www.cak.cz. 

 

 
Výsledková listina 4. ročníku soutěže Právník roku 2008 (vítěz kategorie je zvýrazněn 
tučně, zbývající uvedeni v abecedním pořadí získali po vítězi nejvíce nominací odborné 
poroty):  

https://www.cak.cz/


Občanské právo (hmotné, procesní)  
 
JUDr. Jiří Nykodým 
advokát a nyní soudce Ústavního soudu ČR 
 
prof. JUDr. Zdeněk Češka  
advokát z Advokátní kanceláře Císař Češka Smutný a spol. 
 
JUDr. František Ištvánek  
soudce Nejvyššího soudu ČR 

Trestní právo (hmotné, procesní)  
 
prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. 
soudce Nejvyššího soudu ČR a vysokoškolský pedagog  
  
JUDr. Boris Havel  
státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze  
  
JUDr. Miroslav Růžička, Ph.D.  
státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství  

Obchodní právo  
  
JUDr. Martin Aschenbrenner, Ph.D., LL.M. 
advokát z AK PRK Procházka Randl Kubr 
  
JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. 
advokátní koncipient z AK Čermák Hořejš Matějka  a spol. a vysokoškolský pedagog  
  
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 
advokátka, vysokoškolská pedagožka  

Správní právo  
 
JUDr. Michal Mazanec 
místopředseda Nejvyššího správního soudu 
  
Mgr. Ing. Jan Krofta 
advokát z AK Dáňa Pergl & partneři 
  
JUDr. Miroslav Hegenbart 
legislativec, čestný člen představenstva České společnosti pro stavební právo 

Právo duševního vlastnictví 
  
prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. 
advokát a vysokoškolský pedagog 
  
Mgr. Robert Nešpůrek, LL.M. 



advokát z AK Havel & Holásek 
  
JUDr. Bohumír Štědroň, Ph.D., LL.M. 
advokát, soudní znalec a vysokoškolský pedagog 

Obor občanských (lidských) práv a svobod včetně práva ústavního  
 
prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc. 
soudce Ústavního soudu ČR v letech 1993–2003, vysokoškolský pedagog 
  
JUDr. Ing. Helena Svatošová  
advokátka a právnička občanského sdružení Iuridicum remedium 
  
JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D.  
místopředsedkyně Ústavního soudu ČR 

Stálé kategorie se zvláštními kritérii  

Talent roku (pro mladé začínající právníky do 33 let věku)  
 
1. Mgr. Vít Veselý 
advokát z AK Dáňa Pergl & partneři 
  
2. Mgr. Lucie Hladká  
advokátka spolupracující s AK Havel & Holásek 
  
3. JUDr. Radka Jonášová 
soudkyně Okresního soudu v Jičíně  

Právník roku volený laickou veřejností  
 
JUDr. Tomáš Sokol  
advokát z AK Brož & Sokol & Novák 
  
JUDr. Jiří Pospíšil  
ministr spravedlnosti ČR 
  
JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D.  
místopředsedkyně Ústavního soudu ČR 

Právnická síň slávy (za výjimečný celoživotní přínos právu)  
JUDr. Antonín Mokrý 
soudce, předseda Nejvyššího soudu ČR v letech 1990–1992 a první předseda Vrchního 
soudu v Praze v letech 1993–1999 

Doporučujeme 
• ADVOKÁTI PROTI TOTALITĚ  
• GDPR pro advokáty a AK  
• VIDEOZPRAVODAJSTVÍ ČAK  

https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=20239
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=18817
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=18624


• Další vzdělávání advokátů  
• Advokáti do škol  
• Oslavy 100 let advokacie  
• 7. sněm ČAK  
• Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů  
• Elektronická kniha úschov  
• Konverze dokumentů  
• KALENDÁŘ AKCÍ  
• PRO MÉDIA  
• O ADVOKACII  
• KNIHKUPECTVÍ PRO ADVOKÁTY  
• ADVOKÁTNÍ TALÁRY  
• Datové schránky advokátů  
• KNIHOVNY ČAK  
• FORMULÁŘE A ŽÁDOSTI KE STAŽENÍ  
• Užitečné odkazy 

Kde nás najdete 

 

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova) 
Národní 16 
110 00 Praha 1 
tel.: +420 273 193 111 
e-mail: sekretariat@cak.cz  

 

Pobočka ČAK Brno - Kleinův palác 
Nám. Svobody 84/15 
602 00 Brno 
tel.: +420 513 030 111 
e-mail: sekr.brno@cak.cz  

https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=19693
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=19639
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=19643
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=17857
http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=10564
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=3451
http://www.cak.cz/scripts/modules/diary/default.php?calid=1&statusid=1
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?pgid=51
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?pgid=58
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=14818
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=5929
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=7453
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?pgid=59
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=10342
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=13111
mailto:sekretariat@cak.cz
mailto:sekr.brno@cak.cz
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=327
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=737


… další kontakty 

• PRO ADVOKÁTY  
o POVINNÉ PLATBY A POJISTNÉ  
o POJISTNÉ SMLOUVY  
o OZNÁMENÍ ČAK  
o MATRIKA  
o PRŮKAZY, KNIHY, POTVRZENÍ  
o PŘEDPISY O ADVOKACII  
o VZDĚLÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ  
o MEDIACE  
o INSOLVENČNÍ SPRÁVCI  
o ZKOUŠKY  
o GDPR  
o MEZINÁRODNÍ VZTAHY  
o AKTUÁLNÍ INFORMACE 

• PRO KONCIPIENTY  
• PRO VEŘEJNOST  
• KOMORA  

Oficiální Twitter ČAK 

 

  

Aktuální číslo bulletinu Advokacie (PDF) 

 

Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR jako součást českého kulturního 
dědictví. 

https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=153
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=1391
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=3100
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?pgid=18
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?pgid=35
https://twitter.com/CAK_cz
https://www.cak.cz/assets/komora/bulettin-advokacie/ba_4_2020_web.pdf


 

 

https://www.webarchiv.cz/
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