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Plán činnosti Unie rodinných advokátů na rok 2018 

Leden 

- Zápis URA do obchodního rejstříku (Zodpovídá: dr. Márová) 

- Spuštění webových stránek na adrese www.uracr.cz (Zodpovídá: dr. Kovářová) 

- Navázání spolupráce s Unií obhájců, Spolkem rodinně právních a opatrovnických soudců, 

Sekcí pro rodinné právo ČAK, Stálou konferencí českého práva a společností Epravo.cz 

(Zodpovídá: dr. Kovářová) 

- Zasedání prezidia URA (4. 1. a 31. 1. 2018) a přijetí prvních členů  

Únor  

- Tisková zpráva k Národnímu týdnu manželství (Z: D. Kovářová) 

- Navázání spolupráce s Českou justicí, Právním rádcem, časopisy Soudce a Rodinné listy, 

s Bulletinem advokacie (Zodpovídá: dr. Kovářová) 

- Zasedání prezidia URA a přijetí dalších členů (28. 2.) 

- Obsahová příprava sympozia Rodina a její právní problémy 19. 4. 2018 (Zodpovídá: 

prezidium) 

- Zkušební rozjezd hromadných informací členům URA (Zodpovídá: dr. Kovářová) 

- Zpracování a přijetí stanovisko URA ke střídavé péči (Zodpovídá: dr. Márová) 

- Rozeslání pozvánek členům URA na sympozium Rodina a její právní problémy 19. 4. 2018 

(Zodpovídá: dr. Vaňková) 

Březen 

- Navázání spolupráce s deníky Lidové noviny, MFDnes, časopisy Reflex a s dalšími tištěnými 

médii (Zodpovídá: dr. Kovářová) 

- Testování hromadného rozesílání informací a ladění nedostatků (Zodpovídá: prezidium) 

- Vyhodnocení prvního měsíce fungování webových stránek URA (Zodpovídá: prezidium) 

- Zpracování a přijetí stanoviska k věcnému záměru civilního soudního řádu (Zodpovídá: dr. 

Nykodým) 

- Příprava a zpracování společného rozhovoru o URA pro časopis Rodinné listy (Zodpovídá: dr. 

Kovářová)  

- Zasedání prezidia URA a přijetí dalších členů (28. 3.) 

Duben 

- Stanovisko URA k zamýšlenému projektu povinného vzdělávání advokátů (Zodpovídá: dr. 

Kovářová) 

- Sympozium Rodina a její právní problémy (19. 4. 2018) 

- Příprava obsahové náplně partnerské akce s Unií obhájců – sympozia Trestné činy v rodině, 

které proběhne v září 2018 (Zodpovídá: prezidium) 

- Zpracování a přijetí stanoviska URA k advokátnímu procesu (Zodpovídá: Mgr. Janek) 

- Zasedání prezidia URA a přijetí dalších členů (25. 4.) 

 

http://www.uracr.cz/
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Květen 

- Vyhodnocení proběhlé akce – sympozia Rodina a její právní problémy 19. 4. 2018 (Zodpovídá: 

prezidium) 

- Vyhodnocení způsobu rozesílání hromadných informací členům URA a případná korekce 

(Zodpovídá: prezidium) 

- Příprava členské schůze URA (Zodpovídá: prezidium) 

- Zpracování a přijetí stanoviska URA ke Cochemské praxi (Zodpovídá: dr. Šindelářová) 

- Rozeslání pozvánek členům URA na společnou akci s Unií obhájců, která proběhne v září 

(Zodpovídá: dr. Vaňková) 

- Zasedání prezidia URA, event. přijetí dalších členů (30. 5.) 

Červen 

- Vyhodnocení prvních šesti měsíců existence URA a korekce plánu činnosti pro rok 2018 

- Zpracování a přijetí stanoviska URA k rozhodování rodičů o volbě školy (Zodpovídá: dr. 

Cilínková) 

- Rozhodnutí o vstupu URA na sociální sítě (Facebook, Twitter), event. o uzavřené komunikaci 

mezi členy (Zodpovídá: prezidium) 

- Zasedání prezidia URA, event. přijetí dalších členů (27. 6.) 

Září 

- Společná akce s Unií obhájců – sympozium Trestné činy v rodině (orientačně 13. 9. 2018) 

- Projednání nominací URA do soutěže Právník roku 2018 v oboru rodinné právo (Zodpovídá: 

prezidium) 

- Zpracování a přijetí stanoviska URA ke společnému jmění manželů (Zodpovídá: dr. Márová) 

- Návrh vystoupení zástupce URA na sympoziu Aktuální otázky civilního procesu 23. 11. 2018 

(Zodpovídá: prezidium URA) 

- Rozeslání pozvánek členům URA na sympozium Aktuální otázky civilního procesu 23. 11. 

2018 (Zodpovídá: dr. Vaňková) 

- Výjezdní zasedání prezidia URA na advokátní oslavy stoletého výroční vzniku samostatné 

republiky (22.-23. 9., Kroměříž) 

Říjen 

- Vyhodnocení společné akce Trestné činy v rodině (Zodpovídá: prezidium) 

- Vyhodnocení půlročního provozu webových stránek URA a jejich případné doplnění, 

zhodnocení spolupráce s Pavlem Janouškovcem a Mgr. Oldřichem Navrátilem (Zodpovídá: dr. 

Kovářová) 

- Zpracování a přijetí stanoviska URA k aktuální soudní judikatuře (Zodpovídá: dr. Kovářová) 

- Rozeslání pozvánek členům URA na členskou schůzi (Zodpovídá: dr. Vaňková) 

- Zasedání prezidia URA, event. přijetí nových členů (31. 10.) 
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Listopad 

- Precizování obsahové přípravy první členské schůze URA (Zodpovídá: prezidium) 

- Sympozium Aktuální otázky civilního procesu 23. 11. 2018  

- Návrh plánu činnosti URA pro rok 2019 (Zodpovídá: prezidium) 

- Zpracování a přijetí stanoviska URA k aktuální soudní judikatuře (Zodpovídá: dr. Kovářová) 

- Zasedání prezidia URA, event. přijetí nových členů (28. 11.) 

 

Prosinec 

- Zpracování a přijetí stanoviska URA k aktuálním otázkám rodiny (Zodpovídá: dr. Kovářová) 

- Vyhodnocení ročního fungování URA, schválení plánu činnosti pro rok 2019 (Zodpovídá: 

prezidium a členská schůze) 

- První členská schůze URA (Zodpovídá: prezidium) 

- Vánoční zasedání prezidia URA a přijetí dalších členů (19. 12.) 

 

Stav ke dni 1. 2. 2018 

 

 


