SOUDNÍSÍŇ
Baví vá s diskutovat o sporný ch zá lež itostech?
Doká ž ete v tě chto diskusích prosadit svů j ná zor?
Umíte překonat trému při vystupová ní před vě tším kolektivem?
Doká ž ete se trochu vž ít do myšlení druhý ch?
Je na vá s spolehnutí? Když ně co sepíšete, ručíte si za sprá vný obsah?
Má te své sešity a jiné písemnosti v pořá dku?
Doká ž ete v nich najít, co potřebujete?
Má te v plá nu studovat vysokou školu?
Jste schopni „našprtat“ se toho hodně zpamě ti?

Pokud jste na vý še položené otázky odpově dě li ANO, mohla by pro vás bý t
vhodná právě oblast „ SOUDNÍ SÍŇ “.

Má te smysl pro spravedlnost?

Zvlá dá te jedná nís lidmi?

Jste uvá ž livíve svý ch ú sudcích?

Umíte lidi takzvaně „ukecat“?

Vychá zíte př
i své m posuzová ní
druhý ch lidíze své ho rozumu a
nikoliv z pomluv druhý ch?

Doká ž ete pohotově reagovat na
neočeká vané nebo nepř
íjemné
otá zky? Nezamotá vá te se př
i tom?

Jste odolníproti př
ípadné mu
ovlivňová níči dokonce zastrašová ní?

Doká ž ete souvisle a srozumitelně
formulovat, co si myslíte?

Pokud jste na vý še položené otázky
odpově dě li ANO, mohlo by se pro vás
hodit ně které uplatně ní:

Pokud jste na vý še položené otázky odpově dě li
ANO, mohlo by se pro vás hodit ně které
z uplatně ní:

- soudce - stá tnízá stupce - notá ř-

- prá vník advoká t - podnikový prá vník – referent ochrany
průmyslový ch prá v,
vyná lezů
a zlepš ovacích ná vrhů
koncipient (prá vní asistent)

Jak se jednotliví pracovníci podílejí
na práci ve vámi vybranéoblasti?
V soudní síni jsou řešeny spory nejrů znějšího druhu - spory obč anů mezi sebou, spory občanů s firmami a
dalšími institucemi, spory firem a dalších institucí mezi sebou, manž elské rozvody, soudy s osobami a
firmami obviněnými z porušení zákona apod. Podle toho o jaké spory se jedná, hovoříme např. o
obč anskoprávním, správním, obchodním či trestním řízení.
Základním principem soudního řízení je, ž e obě strany sporu (v případě trestního řízení jsou těmito
stranami obž alovaný a stát) mají právo být zastupovány svými právníky. Tím se z těchto stran stávají
klienti právníků . Mezi nimi pak stojí jako nezávislý „rozhodč í“ soudce, který má zajistit prů chod
spravedlnosti. Jak toto zastupování v soudnictví vypadá a které typové pozice se na něm podílejí, ukazuje
zjednodušeně následující schéma:

obč an,
firma, instituce

právník

SPOR DVOU STRAN

Zastupování
zájmů a práv
klienta

koncipient
(příprava právních podkladů ,
předjednávání případů ,
zastupování v jednod.případech
administrativa...)

SOUDNÍ Ř ÍZENÍ
Vynášení
rozsudků a
rozhodnutí

Zastupování
zájmů a práv
klienta

obč an,
firma, instituce

právník

koncipient

soudce

V případě trestního řízení vypadá schéma následovně:

SOUDNÍ Ř ÍZENÍ
právník

Zastupování
obž alovaného
Vynášení
rozsudků

Zastupování
státu,
podávání
obž aloby

státní
zástupce

koncipient
soudce

notář

sepisování rů zných listin, dokumentů a smluv
a ověřování jejich správnosti a pravosti

Právníci provádějí i další č innosti - poskytování rad klientů m o mož nostech řešení jejich problému,
doporuč ování vhodných aktivit směrem k protistraně nebo k jiným subjektů m a institucím, sestavování
dopisů a ž ádostí za klienty, vedení jednání jménem klienta s protistranou a dalšími zainteresovanými
jednotlivci, firmami a institucemi s cílem dosaž ení co nejlepších výsledků jinou než soudní cestou.

Jaký je hlavní charakter č innosti?

Ř ízení
jednání
mezi
odpů rci

VyšetřoVznášení
Rozhodování příčin Vyřizování argumentů , Zastupování Vyjednávání,
vání
Poradenství
něč ích
hledání
a podstaty úředních obhajování
o pravdě
záležitostí
zájmů
kompromisů
jevů a
urč itý ch
a právu
případů
stanovisek

soudce
státnízástupce
notář
právník
koncipient

Jakévzdělání vede k jednotlivý m uplatněním?

Zkouška
pro justič ní čekatele

soudce

Zkouška
pro právní čekatele

státní zástupce

Splnění pož adavků
advokátní komory

advokát

právník

koncipient

notář

Notářská zkouška

Složení
doktorátu
práv

Právnickéobory VŠ

