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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Datum: 19.12. 2017 

bpv BRAUN PARTNERS MOOT COURT COMPETITION ZNÁ SVÉ VÍTĚZE 

V úterý 28. 11. 2017 úspěšně proběhlo finálové kolo prvního ročníku pracovněprávního Moot Court 

organizované advokátní kanceláří bpv BRAUN PARTNERS a studentským spolkem Elsa Česká 

Republika, určené pro studenty právnických fakult v ČR. 

Do soutěže se přihlásilo 13 dvojčlenných týmů, které v rámci 1.kola obdržely zadání sepsat žalobu na 

určení neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru s požadavkem splnění všech náležitostí 

platného procesního podání. 

Odborná porota, zastoupená managing partnerem, Arthurem Braunem, M.A. a advokátkami JUDr. 

Lucií Kalašovou, LL.M. a Mgr. Markétou Nešetřilovou, po důkladném hodnocení následně vybrala 4 

týmy, které nejlépe splňovaly hodnotící kritéria této podané žaloby a získaly tak nejvyšší počet bodů.  

Nejúspěšnější studenti z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se tak následně v 2.kole soutěže 

utkali v pražské kanceláři bpv BRAUN PARTNERS, kdy při simulovaném soudním jednání jako právní 

zástupci na straně žalobce nebo na straně žalovaného museli tříčlennému senátu přednést žalobu 

nebo vyjádřit se k žalobě, vyslechnout svědka, a přednést závěrečnou řeč. Pro hodnocení hrála roli i 

úroveň mluveného projevu a týmová spolupráce členů v rámci každého týmu. 

„Velice pozitivně nás překvapila vysoká kvalita zpracovaných žalob všech účastníků, nadstandardní 

úroveň znalostí v pracovněprávní oblasti a argumentační schopnosti finalistů“, komentuje soutěž 

managing partner kanceláře Arthur Braun. „Při simulaci soudního jednání jsme se snažili v krátkém 

časovém úseku prověřit různé schopnosti soutěžících důležité pro výkon advokacie. K prověření 

schopnosti okamžitě reagovat na vývoj situace jsme zařadili i výslech svědka, což je při těchto 

simulacích spíše výjimkou“, doplňuje advokátka kanceláře Lucie Kalašová.  

Vítězným týmem se stala dvojice studentek Lucie Brázdová a Sára Kubiszová. Na druhém místě 

skončili studenti Oskar Blažek a Petr Ráliš. Pan Blažek byl zároveň vyhodnocen jako nejlepší řečník 

celé soutěže. Oba vítězné týmy si domů odnesly nemalou finanční odměnu a nejlepší řečník Moot 

Court pak nabídku pracovní stáže v kanceláři bpv BRAUN PARTNERS.  

Naše kancelář všem finalistům moc gratuluje a těší se na opakovaní Moot Court soutěže i 

v dalších letech. 
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bpv BRAUN PARTNERS  

Advokátní kancelář je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních advokátních kanceláří v České 

republice a na Slovensku. Současně je zakládajícím členem aliance bpv LEGAL, úzkého sdružení 

advokátních kanceláří, které již po mnoho let spolupracuje v oblasti střední a východní Evropy. Její tým 

tvoří 35 právníků, kteří nabízejí klientům z řad nejvýznamnějších českých, slovenských i mezinárodních 

korporací rozsáhlé služby v mnoha právních odvětvích. Mezi hlavní činnost advokátní kanceláře bpv 

BRAUN PARTNERS patří M&A, právo obchodních společností, právo nemovitostí a daňové 

poradenství. Její specialisté poskytují rovněž služby v oblasti práva duševního vlastnictví, IT, 

soutěžního či pracovního práva a zastupují své klienty před českými, slovenskými soudy a rozhodčími 

soudy. Další informace naleznete na stránkách www.bpv-bp.com.  

Elsa Česká Republika 

Evropské sdružení studentů práv je nezávislá, nepolitická a nezisková organizace studentů práv a 

mladých právníků založená v roce 1981. Jedná se o největší asociaci studentů práv na světě s 

působností na více než 300 fakultách ve 43 zemích napříč Evropou, sdružující zhruba 43 000 studentů 

a mladých právníků. V České republice působí Elsa na právnických fakultách v Brně, Olomouci, Plzni 

a Praze. 

Moot Court  

Mimoškolní soutěž s tímto názvem se organizuje prostřednictvím mnoha právnických fakult na celém 

světě, jejíž účastníci se zapojují do simulovaných soudních řízení, která obvykle zahrnují sepsání žalob 

či jiných podání k soudu a také účast na samotném ústním jednání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

bpv BRAUN PARTNERS s.r.o. 

Ing. Iva Vosolová, Marketing Manager 

iva.vosolova@bpv-bp.com 

tel: 224 490 000 
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