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„Kvalitní právníky, kteří 
budou chápat a používat  
právo nikoliv schématicky, 
ale s jistou dávkou rozumu 
a citu potřebuje naše země 
jako sůl.“ — Pavel Franc

„Velmi podporuji stáže studentů 
práv v  neziskových organizacích, 
neboť spoluvytvářejí jejich sociál-
ní odpovědnost a budoucí profesní 
hodnotový žebříček. Naši studenti 
měli štěstí, že mohou studovat vý-
běrovou školu a z toho vyplývá i zá-
vazek pomáhat těm, kteří takové 
štěstí neměli. Praktická práce v ne-
ziskovém sektoru posiluje empatii 
ke slabším a  také studenty moti-
vuje k většímu studijnímu úsilí — 
vidí, že znalosti mohou být velmi 
užitečné a uvědomí si,  co všechno 
zatím nevědí. 

Při vzdělávání právníků je třeba 
posilovat hodnotovou výchovu tak, 
aby právo plnilo svou roli v demo-
kratickém právním státě. 

„Sám jsem v EPS začí-
nal na pozici dobrovol-

níka, stejně jako řada mých součas-
ných kolegů.  

Z vlastní zkušenosti tedy mohu 
potvrdit, že bezprostřední kontakt 
s praxí umožňuje daleko větší po-
chopení studia práva. Co je však 
skutečně důležité na našem způso-
bu zapojování studentů do praxe, je 
ta skutečnost, že studenti se ne jen 
sami učí, ale současně jsou bezpro-
středně užiteční naší společnosti.“

I když budou dnešní studenti – 
stážisti v  budoucnu pracovat jako 
úředníci, soudci či advokáti, věřím, 
že si vzpomenou na zkušenost, kte-
rou měli v  nevládní organizaci při 
ochraně lidských práv těch slabších.“ 

Na základě dlouhodobé spolupráce 
s Právnickou fakultou Masarykovy 
univerzity propojujeme teoretické 
právní vzdělání se zapojením stu-
dentů do reálných kauz .

Právnická fakulta MU svým 
přístupem drží krok se západními 
trendy výuky práva, z nichž mohou 
být dobrým příkladem rozsáhlé 
programy na takových univerzitách  
jako jsou např. Yale či Columbia 
University v USA. Výsledkem je ab-
solvent dobře připravený na budou-
cí zaměstnání. Právní stáž v EPS je 
navíc spojena s konkrétní pomocí 
lidem a místním komunitám v kau-
zách veřejného zájmu.

Propojujeme teorii  
a zkušenosti

právní stáž eps2



1800 hodin praxe více 
než 30 stážistům

10 terénních stážistů v 10 
lokálních právních kauzách  

10 kolektivních supervizí 
pod vedením senior 
právníka EPS

5 právních porad EPS, 
za účasti několika právních 
expertů

6 konferencí  pořádaných 
nebo spolupořádaných EPS 

3 odborné semináře 

dvoudenní  právní 
workshop zaměřený 
na praxi v terénní stáži

Rok 2011/2012 v číslech

Výsledky stážistů

vyhlášení místního 
referenda správní žalobymedializace kauzy

právních rozborů  
a analýz

právních rad pro  
klienty poradny EPSžádostí o informace 

osobních schůzek  
s partnery

rešerší judikatury 
a odborné literatury 

podání na  
správní orgány

1 32

30 200+50+

7 20+10
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Průvodce paragrafy v akci

Studenti se na počátku praxe zapojují 
především do bezplatného právního 
poradenství a zvyšování právního po-
vědomí občanů pod záštitou zavedené 
právní poradny EPS. 

Učí se převádět problém klienta do 
právní řeči, zpracovávat právní analý-
zy, navrhovat další postup — vše pod 
supervizí zkušeného právníka. Součas-
ně mají možnost zapojit se do dalších 
aktivit EPS a podílet se tak např. na 
prosazování změn zákonů, právních 
kauz celorepublikového i mezinárodní-
ho rozsahu.   

Stáž

Už sama skutečnost, že poradna pomáhá lidem v konkrétních 
reálných situacích a s konkrétními problémy, dokládá vlastní 
využitelnost poznatků v praxi. Zpracovávané dotazy v rámci 
poradny jsou velmi různorodé, téměř každý tak pro stážistu 
znamená nahlédnutí do nové problematiky. Navíc mě zaujalo 
vlastní fungování nevládní organizace – velice přátelské prostředí, 
vysoké nasazení zaměstnanců a neutuchající kreativita. EPS je 
důkazem toho, že jde dosahovat významných výsledků a přitom 
pracovat v příjemném prostředí bez trvalého tlaku nadřízených.

Anna Hofschneiderová 
stážistka EPS, 5. roč. PrF MU Brno

„Ekologický právní servis zapojuje 
studenty práv do své práce již od 
svého vzniku v roce 1995. Od ofici-
álního založení bezplatné právní po-
radny v roce 2005 poskytuje Ekolo-
gický právní servis praxi pravidelně 
20-30 studentům ročně. 

Vzhledem ke zvýšenému zájmu 
studentů z  mimobrněnských uni-
verzit jsme od loňského roku rozší-
řili nabídku stáží tak, aby ji mohli 
absolvovat i  studenti právnických 
fakult v Olomouci a v Praze. Součas-
ně se supervizní tým právníků EPS 
dlouhodobě podílí na vzdělávání 
studentů práv formou právních kli-
nik a jiných interaktivních metod.“

MgA. Barbara Gregorová
koordinátorka stáží EPS 

„Studenti oceňují cenné 
zkušenosti z terénu, které 
není možné se naučit, ale 
musí se zažít.“
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„Vůbec jsem nečekal, že 
stáž bude tak praktická, 
a že budu moci pracovat 
na takových kauzách, 
jaké jsem i v rámci  stáže 
EPS dělal. Myslím, že pro 
studenta práv je to velmi 
dobrá a přijatelně náročná 
možnost, jak se nejen 
zapojit do aktivit EPS, ale 
hlavně vyzkoušet si práci 
v právnické praxi. Současně 
jsem měl možnost setkat se 
s hodně zajímavými lidmi 
a odborníky v oblastech, 
kterými se zabývají.“

Tomáš Všetečka 
stážista EPS, PfUP Olomouc

„Případ ve svých rukou“  

Od loňského roku  jsme zahájili celo-
roční program tzv. terénní stáže.  

Zde dostává student možnost za-
pojit se do řešení konkrétní kauzy,  
kde figuruje veřejný zájem – ochrana 

Student má případ „ve svých rukou“, záleží na něm, na jeho schopnostech 
a aktivitě, jak věc dopadne, komunikuje přímo s klientem, je za kauzu 
zodpovědný, což je jednou z největších motivací. Toto všechno mě na 
terénní stáži v EPS lákalo. V terénní stáži lze vidět celý příběh zblízka, 
vidět konkrétní místo, mluvit s konkrétními lidmi, číst správní rozhodnutí 
a vidět všechny okolnosti případu.

Ema Procházková
stážistka EPS, 5. roč. PrF MU Brno 

životního prostředí, transparentní 
veřejná správa, boj s korupcí. 

Stážista se podílí na vytváření 
a implementaci právní strategie 
případu, poznává se s klientem 
osobně, sepisuje a podává právní 
podání.  Má možnost účastnit se ve-
řejných projednání, přichází do pří-
mého kontaktu s úřady a veřejnou 
správou. Ve spolupráci se supervi-
zorem EPS mohou studenti v rám-
ci řady právních podání uplatnit 
schopnost argumentace i laického 
vysvětlení právního problému, učí 
se komunikovat a pracovat v týmu.  
Úspěch kauzy se stává i jejich úspě-
chem. 
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Zdroj pitné vody Holešov

V Holešově spolupracujeme s míst-
ními občany, kteří se snaží ochránit 
zdroj pitné vody před znehodnocením 
toxickými látkami z provozů plánova-
né průmyslové zóny. 

Na zdroji pitné vody je dnes závis-
lých 28 000 lidí, potenciálně je zdroj 
schopen zásobovat až 200 000 lidí. 

Stážista zapojený do kauzy pomohl 
místním sdružením řadou právních 
rozborů a rešerší, poradenstvím v pro-
cesních záležitostech vedení soudního 
řízení. Podal pod supervizí právníka 
EPS 3  správní žaloby proti územním 
rozhodnutím o umístnění dalších pro-
vozů do průmyslové zóny nevyhovují-
cích z hlediska ochrany životního pro-
středí. Stážista se podílel i na sepsání 
podnětu Veřejnému ochránci práv, ve 
kterém namítal nezákonnost rozhodo-
vání stavebního úřadu v Holešově.

Výsledkem  je první pozitivní  obrat 
v kauze.  Krajský soud v Brně přiznal 
odkladný účinek žalobě proti rozhod-
nutí o umístění a povolení stavby plá-
novaného skladu. Investor tak nemůže 
začít stavět, dokud soud nepřezkoumá 
zákonnost rozhodnutí. 

„Studenti si během stáže jednak 
zvyšují kvalifikaci, jednak sami 
pomáhají chránit důležité hodnoty 
občanské společnosti a demokratic-
kého právního státu. Současně mají 
možnost vidět za paragrafy skuteč-
né příběhy. 

Mohou sledovat celý vývoj přípa-
du, který často začíná krátkým do-
tazem do poradny EPS a postupně 
se může vyvinout v rozsáhlou práv-
ní kauzu. Pro lokální občany, kteří 
kauzu řeší, jsou stážisté obrovským 
přínosem.“ 

Dnes mám poprvé pocit, 
že systém funguje. 
Krajský soud vyhověl naší 
poslední žalobě!!! Tedy…
přesněji vyhověl žádosti 
o odkladný účinek, no je 
to tak 10 % žaloby, ale to 
je přeci taky úspěch, ne?

Martin Studnička 
stážista EPS, 4. roč. PrF 
MU Brno

Mgr. Jana Kravčíková 
vedoucí Servisu  
pro občany EPS

„V našich kauzách je silně 
provázaný právní, lidský,  
i aktivně občanský aspekt.“ 

Kauzy
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Samostatná obec Krhová 

Občané Krhové, městské části Valaš-
ského Meziříčí, se snažili odvrátit vy-
budování skládky komunálního odpa-
du kousek od obytné zástavby. 

Případ se podařilo dostat zpět do 
stádia projednávání změny územního 
plánu, pořád ale hrozilo, že Valašské 
Meziřící bude skládku prosazovat. Na-
víc se město v Krhové pokusilo zavřít 
fungující školu, prodalo kulturní dům 
a snažilo se rozprodat lesy soukromé 
firmě.  Městské části tak  hrozilo, že zů-
stane v následujících letech bez dotací. 
Místní se proto nakonec rozhodli pro 
radikální krok a uspořádali místní re-
ferendum za odtržení Krhové od města.

Tým stážistů nejprve radil obča-
nům Krhové, jak právně postupovat  
proti založení plánované skládky.  Ve 
chvíli, kdy se občané Krhové rozhodli 
vyhlásit místní referendum o odtržení 
od obce, stážisté ve spolupráci s práv-
níky EPS poskytovali právní rady za 
účelem zajištění zákonného průběhu 
referenda a pomohli s medializací prů-
běhu místního referenda. 

Spolupráce se stážisty EPS nám 
velice pomohla a měla bezesporu 
vliv i na  pozitivní průběh 
místního referenda.  Aktuální 
situace kolem skládky je taková, 
že projednávání změny ÚP č.74 
bylo zastupitelstvem ukončeno. 
Zároveň byla tato změna 
i vyjmuta z nového ÚP.
Takže vítězství! 

Z. Adamec,  
sdružení Hrádky bez skládky

21. dubna 2012 se tři čtvrtiny voli-
čů Krhové dostavily k místnímu refe-
rendu, v němž Krhovjané s převahou 
rozhodli o odtržení. Na přelomu roku 
si Krhová zvolí vlastní zastupitelstvo 
a začne sama rozhodovat o vlastní bu-
doucnosti.
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Propojujeme teorii a zkušenosti — prohlubujeme 
pochopení práva.  Pomáháme konkrétním lidem  
a komunitám v případě veřejného zájmu. 

Dlouhodobé partnerství výzkumu, praxe a výuky práva” (reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0044, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě)

MgA. Barbara Gregorová
koordinátorka stáží EPS
bara.gregorova@eps.cz
+420 734 574 491

Aktuální informace o stážích
www.eps.cz/o-nas/staze-pro-studenty-prav 

BRNO ∙ OSTRAVA ∙ PRAHA ∙ KRAKOw ∙ BRUSEl 

Sledujte nás na Facebooku 
www.facebook.com/EPS.cz


