Právní
stáž

V advokacii, na soudech, úřadech,
ministerstvech, v Kanceláři
veřejného ochránce práv,
ve firmách i veřejně prospěšných
organizacích, včetně Frank Bold,
najdete úspěšné absolventy stáže
Frank Bold.
Od roku 1995 u nás dostávají
studenti práv možnost vyzkoušet
si v praxi, jak se dá pomocí práva
měnit svět k lepšímu.

„S novými stážisty vždy přicházejí
nové nápady a podněty, se kterými
pracujeme. Inspirujeme se v zahraničí.
Hledáme nová partnerství. A mění
se i Frank Bold a aktivity, jimž se
věnujeme. Je to stálá výzva, jak
stážisty co nejlépe zapojit a co nejvíce
jim toho předat. Aby pro ně byla stáž
přínosnou zkušeností a zážitkem,
na které budou vzpomínat i v právní
praxi. Mám velkou radost, že naši
absolventi chtějí zůstat v kontaktu,
potkávat se i po stáži, zapojovat se
do našich pro bono aktivit a sdílet
navzájem zkušenosti.“

„Sám jsem ve Frank Bold začínal jako
dobrovolník, stejně jako řada mých
současných kolegů. Z vlastní zkušenosti tedy mohu potvrdit, že bezprostřední kontakt s praxí umožňuje
daleko větší pochopení studia práva.
Co je však skutečně důležité na našem způsobu zapojování studentů
do praxe, je skutečnost, že studenti
se nejen sami učí, ale současně jsou
bezprostředně užiteční společnosti.“
Pavel Franc
CEO Frank Bold

Jana Kravčíková
Vedoucí programu
právní stáže Frank Bold

„Vždy jsem se zajímal
o věci kolem sebe, ale stáž
mi ještě více otevřela oči.“
Vojtěch Dědek,
stážista od roku 2014
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Stáž, jak si ji uděláš

Uslyšíš svou
samostatnost růst

Na stáži ve Frank Bold dostaneš příležitost zapojit
se pod supervizí zkušených právníků a mentorů
do mnoha různých aktivit. Jak pestrá tvoje stáž bude
a co všechno si během ní vyzkoušíš, bude na tobě.
	Radit aktivním občanům
při ochraně životního
prostředí a prosazování úřadů
bez korupce.

	Zajít na zasedání
zastupitelstva.

	Pomoct vyřešit klientovi
zapeklitý právní problém.

	Požádat o informace.

	Jednat s úředníky.

Získáš znalosti a zkušenosti z oblasti práva životního
prostředí, stavebního práva, práva samospráv,
energetického práva nebo občanského a obchodního
práva. A mnoho dalších hard i soft skills.

	Napsat právní manuál
do on-line poradny.

	Vytvořit právní strategii
řešení případu.

	V roli lektora proškolit své
kolegy nebo aktivní občany.

	Sepsat žalobu, odvolání,
kasační stížnost nebo jiné
právní podání.

	Zapojit se do kampaně
za celospolečenskou
změnu.

rozšíření obzorů
tréma z jednání s klientem

sebedůvěra
samostatnost

Naučil jsem se spoustu
věcí z praxe, naučil jsem
se přistupovat k právním
případům efektivně
a odpovědi formulovat
co možná nejjasněji
a nejsrozumitelněji.

Martin Vejtasa
Na setkání s aktivními občany se budeš moci zdokonalit
v organizačních dovednostech a potkat se s těmi,
kterým spolu s Frankem Boldem pomáháš
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absolvent stáže 2013,
právník Kanceláře veřejného
ochránce práv

nejistota v právní argumentaci

	Vysvětlit právní problém
laikovi.
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Martin Studnička

Intenzivní dvoudenní vstupní školení tě připraví na množství
situací, které nastávají při komunikaci s klientem

	Nahlížet do spisu.
	Připravit rešerši právní úpravy,
judikatury a odborných
článků.

Vlastně díky stáži ve Frank
Bold dělám svou současnou
práci, protože jsem poprvé zjistil, jak zajímavé je
stavební právo. Takový pocit
jsem na fakultě neměl, spíš
naopak. No a ta postupně
se zvyšující samostatnost,
kterou jsem během praxe
získával – to byla fantazie!

absolvent stáže 2015,
student
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Budeš pomáhat

Pro koho je stáž
ve Frank Bold?

→→ občanům, kteří mění svět kolem sebe k lepšímu
→→ sociálním a technologickým inovacím, které přinášejí
řešení společenských výzev

→→ Můžeš ve Frank Bold strávit
minimálně rok a pracovat alespoň
20 hodin měsíčně.

→→ firmám budoucnosti naplňovat a rozvíjet jejich vize,
hodnoty a odpovědnost vůči společnosti

→→ Chceš víc, než jenom potvrzení
o absolvování povinné stáže.

→→ zavádět principy transparentní státní správy a snižovat korupci
Díky Miroslavu Seinerovi a spolku Chráníme stromy
stojí v Pardubicích desítky zdravých stromů,
původně určených ke kácení

Stážistka Petra nám pomohla
sepsat žalobu ve sporu se
stavebním úřadem, který nás
odmítá informovat o územních
řízeních, v nichž mohou být
dotčeny zájmy ochrany přírody
a krajiny, a brání nám se do nich
přihlašovat. S žalobou jsme uspěli,
soud rozhodl v náš prospěch.
Ladislava Filipová
Stop tunelům

Když jsme začali bojovat o záchranu přestárlého, ale cenného
břehového porostu, byla pro nás
pomoc stážisty Filipa nedocenitelná – ve spleti argumentů v předložených dokumentech jsme se
ztráceli, a to nejsme začátečníci. Filipem vypracované odvolání uspělo
a výsledkem je zachráněný životní
prostor pro kriticky ohrožený druh
brouka a poučení pro úředníky, že
si nemohou dovolit vše.

Stážistka Michaela pro nás
zpracovávala námitku systémové podjatosti v kauze územního
řízení na obchvat města. Starosta
zastrašoval účastníky řízení tím,
že zveřejní chráněné osobní údaje
všech, kdo podají námitky, včetně
telefonních čísel. Po odborné
i jazykové stránce skvěle vypracované podání vedlo k tomu, že se
představitelé vedení města začali
chovat podstatně korektněji.

Miroslav Seiner

Michal Kudrnáč

Chráníme stromy

Sbor dobrovolných občanů

→→ Máš chuť měnit věci kolem
sebe k lepšímu – chránit životní
prostředí, prosazovat principy
transparentní státní správy,
pomáhat aktivním občanům,
bojovat proti korupci.
→→ Stojíš o mentoring zkušených
právníků, konstruktivní kritiku
a zpětnou vazbu.
→→ Dokážeš pracovat v týmu, kde
společně sdílíme svoje úspěchy
i chyby a respektujeme pravidla,
která jsme si domluvili.
→→ Máš chuť a možnost pracovat
na veřejně prospěšných věcech
zadarmo.

→→ Chceš si svou stáž přizpůsobit
svým možnostem a schopnostem.
→→ Pracuješ s nasazením a umíš být
iniciativní.
→→ Soustředíš se na řešení, ne
na problém, jdeš po výsledcích.

„Studenti práv se zapojují do činnosti
Frank Bold už od roku 1995. Spolupráce stojí na stejných pevných základech: partnerský přístup, bezprostřední kontakt s právním případem, důraz
na odborný růst. Změnily se kanceláře,
zákony, případy i typy dotazů. Zůstala
energie a motivace, kterou do své
práce vkládají jak stážisté, tak ti, kdo
se o ně ve Frank Bold starají.“

Zpětně jako hlavní přínos vidím v tom, že jsem, přestože
jsem byla na začátku studia,
od první chvíle řešila i případy z oblastí, o kterých jsem
v tu dobu neměla prakticky
žádné povědomí. Byla to pro
mě obrovská výzva. Dnes,
když se setkám ve své praxi
s oblastí, ve které si nejsem
jistá v kramflecích, nasazuji
stejné odhodlání jako kdysi
a vlastně postupuji přesně
tak, jak jsem se naučila
ve Frank Bold.

Veronika Hejnová
absolventka stáže 2010,
advokátka

Díky stáži ve Frank Bold pro
mne mé studium dostává
skutečnější rozměr a vidím,
že právo má smysl a může
pomáhat.

Donika Zůbková
Koordinátorka stáže
Frank Bold

Kristýna Kodetová
absolventka stáže 2015
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Přihlaš se na stáž
do Frank Bold

Spolupracujeme s vyučujícími
na právnických faktultách
v Brně, Praze a Olomouci
„Velmi podporuji stáže studentů práv
v neziskových organizacích, neboť
spoluvytvářejí jejich sociální odpovědnost a budoucí profesní hodnotový
žebříček. Naši studenti měli štěstí, že
mohou studovat výběrovou školu
a z toho vyplývá i závazek pomáhat těm, kteří takové štěstí neměli.
Praktická práce v neziskovém sektoru
posiluje empatii ke slabším a také
studenty motivuje k většímu studijnímu úsilí – vidí, že znalosti mohou
být velmi užitečné, a uvědomí si, co
všechno zatím nevědí.

Musíš mít za sebou aspoň první ročník
právnické fakulty. Nezáleží na tom, které.
Stáž můžeš totiž z velké části absolvovat
i dálkově.
Výběrové řízení formou assessment centra
probíhá na jaře a na podzim.
→→ Napiš na koordinator@frankbold.org.
→→ Dáme ti včas vědět, až otevřeme výběrové řízení.
→→ Připoj se k nám na Facebooku Frank Bold.

Při vzdělávání právníků je třeba
posilovat hodnotovou výchovu tak,
aby právo plnilo svou roli v demokratickém právním státě. I když budou
dnešní studenti-stážisti v budoucnu
pracovat jako úředníci, soudci či
advokáti, věřím, že si vzpomenou
na zkušenost, kterou měli v nevládní
organizaci při ochraně lidských práv
těch slabších.“

„Pro naši advokátní kancelář je neocenitelnou pomocí
spolupráce se studenty, kteří díky absolvované stáži
rozumí jak právním otázkám, jimiž se zabýváme, tak
hodnotám Frank Bold. Jejich nasazení a zájem učit
se a pracovat na věcech, které mají smysl, je pro mě
osobně jedním z důležitých pracovních bonusů.“
Pavel Černý
Advokát a partner
Frank Bold Advokáti
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Kateřina Šimáčková debatovala se současnými stážisty
i absolventy stáže na Frank Bold Alumni setkání v listopadu 2015

„S Frank Bold máme opravdu výbornou spolupráci, což potvrzuje i trvalý
zájem studentů naší katedry o praxi
ve Frank Bold. Studenti vychovávaní
v rámci jiných právních oborů spíše
s ohledem na hájení soukromých
zájmů svého klienta se najednou seznamují s prostředím, kde je smyslem
činnosti řešení právních problémů
ve veřejném zájmu, a to je dobře,
jelikož se jim poskytuje možnost
si v jejich budoucí profesi odborné
zaměření vybrat.
Pod vedením zkušeného pracovníka
(mentora) se studenti seznamují
s chodem organizace Frank Bold, s náplní její činnosti, účastní se odborných
jednání organizace a vyzkouší si práci
na konkrétním živém případu správního nebo soudního řízení. Prohloubí
si tak nejen teoretické znalosti, ale
vyzkouší si je i v praxi a snad i pochopí, v čem spočívá smysl a význam
práce právníka ve prospěch ochrany
životního prostředí.“

Stáž u Franka Bolda pro mě
znamená především možnost rozvíjet zájem o veřejné dění. S málokterou stáží
je totiž spojena příležitost
zapojit se do nejrůznějších,
konkrétní obcí či městem
hýbajících, kauz prostřednictvím aktivního uplatňování
práva, a to ve spolupráci
s týmem lidí, kteří mají
ve veřejném prostoru své
slovo. Navíc zaměstnavatelé
zpravidla dobře vědí, že
činnost stážistů u Franka
Bolda nekončí u zpracování
formulářových žalob „stokrát jinak“ či snad u přípravy
dobré kávy.

Michal Bouška
absolvent stáže 2013,
koncipient advokátní kanceláře

JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
vyučující na PrF Masarykovy univerzity,
soudkyně Ústavního soudu

doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
vyučující na PrF Univerzity Karlovy
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„Stáž ve Frank Bold znamená
mít své důležité místo tam,
kde záleží na hodnotách
a na jejich skutečném převodu do praxe. Je to místo,
kde se mísí profesionalita,
lidskost a vize.“
Petra Marie Giňová,
absolventka stáže 2015,
právnička Frank Bold

Rok na stáži ve Frank Bold
15+
stážistů

„Na příkladu svých studentů jsem si ověřila, že právní stáž ve Frank Bold
patří k nejcennějším zkušenostem, které může student právnické fakulty
během studia získat. Znalosti z oblasti práva životního prostředí i umění
jejich praktického využití jsou v současné době obrovskou konkurenční
výhodou nejen pro ty, které ochrana životního prostředí zajímá, ale i pro
ty, kdo by se v praxi chtěli věnovat např. obchodnímu právu.
Občanské, trestní či obchodní právo dnes umí téměř každý absolvent
práv. Přidat k tomu ale i praktickou znalost práva životního prostředí
nebo stavebního práva tak, abyste dokázali investorovi kvalifikovaně poradit, tím se každý na počátku kariéry pochlubit nemůže. Stáž
ve Frank Bold je cenná i tím, že pracujete na reálných případech
a dostanete prostor i pro vlastní kreativitu a iniciativu. Naopak, když
potřebujete poradit či konzultovat, máte se na koho obrátit. Pro právníky z Frank Bold je potěšením se studenty pracovat a na profesionalitu
při vedení stážistů je kladen velký důraz. Praxe ve Frank Bold stojí za to
už jen pro ten pocit, že jste součástí týmu právníků, kteří umí vzít právo
do svých rukou a měnit svět.“

Nakladatelství C. H. Beck
poskytuje našim stážistům
bezplatně právní systém
Beck-online.
„V Nakladatelství C. H. Beck rádi
podporujeme smysluplné projekty
způsobem, který opravdu pomáhá.
Těší nás proto, že naše služba Beckonline poskytuje podporu mladým
právníkům, jejichž pomoc se pak
dostane tam, kde je jí zapotřebí.“
Ondřej Nejezchleb
Beck-online
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40+

hodin praxe

lokálních kauz
aktivních občanů

100 hodin mentoringu
a vzdělávání
pro každého stážistu
– intenzivní dvoudenní
vstupní školení
– sdílení know-how
a zkušeností

300+

40+

350+

pro bono rad
aktivním občanům

sepsaných
právních podání

hodin na telefonu
v právní poradně

140

120+

5+

aktualizovaných
návodů na webu

zpracovaných
judikátů

vzdělávacích akcí
a právních workshopů
pro veřejnost

– právní supervize
při práci v poradně
– individuální mentoring
– reflexivní deník

JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D.
vyučující na PF Univerzity Palackého v Olomouci
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propojuje teorii a zkušenosti,
prohlubuje pochopení práva. Je partnerem
aktivních občanů, odpovědných firem
a otevřených obcí.

Mgr. Jana Kravčíková
Vedoucí programu
právní stáže Frank Bold
jana.kravcikova@frankbold.org
+420 775 154 085

Aktuální informace o stážích
www.frankbold.org/pravni-staz
Sledujte nás na Facebooku
www.facebook.com/frankboldlive

Stážistův první den
Podívej se na video,
které natočily naše stážistky:
www.frankbold.org/video

Frank Bold je konsorcium, jehož členem je spolek Frank Bold Society a advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.
Advokátní kancelář je první certifikovanou B Corporation v České republice a podílí se na společensky prospěšných cílech spolku.
Cílem Frank Bold je spojovat to nejlepší z byznysu a neziskového sektoru, a tím na různých úrovních podporovat vizi svobodné a odpovědné společnosti.
Autoři fotografií: Jakub Holas, Jan Hromádko, Photo Nejedlí. Vydáno v roce 2016.

